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รายงานผลการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ค าน า 
 

 การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่าด้วยการด าเนินงาน 
มาตรา 39 ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี โดยน าหลักการวิธีการในมาตรา 49 และ
มาตรา 50 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และ
นักศึกษา 
 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ได้รับความร่วมมือด้วยดีในการจัดท าเอกสาร
การศึกษาตนเองของคณะ และการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ คณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา 
จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
6 กุมภาพันธ์ 2565 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต
บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาจึงเห็นสมควรขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชภัฏ
และต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่15 มิถุนายน  2547   มีการแบ่ง
หน่วยงาน เป็นส านักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ   

รายการที่ประเมินและติดตาม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  
 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
  เครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย   
  1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
  2.   แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึง
พอใจในการบริหารของคณบดี 
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 วิธีการ 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
 2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
 5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
 น  าหนักในการประเมิน 
 1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ  50.00 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 40.00 
  2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20.00 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
   จากสภามหาวิทยาลัย  ร้อยละ 10.00 
  2.3  การบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 10.00 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี ร้อยละ 10.00 
 
การประเมินผลงาน 
 สรุปการประเมินผลงาน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.64 อยู่ในระดับ ดีมาก   



 

 

ง 
 

 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
3.68 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 70.00 คิดเป็นระดับคะแนน 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง   
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 38 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 
29 โครงการ  เป็นร้อยละ 76.32  คิดเป็นระดับคะแนน 3.82 อยู่ในระดับ ดี 
   2.3 การบริหารงบประมาณ 
    คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน   14,530,972 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน  11,287,639 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.68 คิดเป็นระดับคะแนน 3.88 อยู่ในระดับ ดี 
   การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังนี้  
 
ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.74 ดมีาก 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 4.47 ดี 

  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  5.00 ดีมาก 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5.00 ดีมาก 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.00 ดี 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.68 ดี 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.50 ปานกลาง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 3.82 ดี 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.89 ดี 
รวม 90 4.21 ดี 

 3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 
  

4.53 ดีมาก 
  ภาวะผู้น า 5 4.51 ดีมาก 
  ธรรมาภิบาล 5 4.57 ดีมาก 
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การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาจารย์ในคณะท าวิจัย จ านวน 34 เรื่องและงานวิจัยทั้งหมดเป็น
งานวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่นซี่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างดียิ่ง 
 ข้อเสนอแนะ 
 ถึงแม้ว่างานวิจัยของคณะจะได้โจทย์การวิจัยจากท้องถิ่นทั้งหมด  แต่จากรายงานการใช้ประโยชน์
งานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 และน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า คณะมีผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 47 รายการ  ซ่ึงส่วนใหญ่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน
การสอน จ านวน 43 รายการ  หรือร้อยละ 91.49  และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 1 
รายการ  หรือร้อยละ 2.13  ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะควรเน้นให้อาจารย์ที่ท าวิจัยวางแผนใน
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
  



 

 

ฉ 
 

 
สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
บทที่ 1 บทน า 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 รายการที่ประเมินและติดตาม 

 
1 

 เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะ
สะท้อนภาพของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั ้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั ้น  จ าเป็นต้องใช้
กระบวนการมีส ่วนร ่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มอง
มหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่า
ความส าเร็จและจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ  
  

รายการที่ประเมินและติดตาม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  
 

เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
  เครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย   
  1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
  2.   แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
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  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึง
พอใจในการบริหารของคณบดี 
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วิธีการ 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
 2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
 5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
 น  าหนักในการประเมิน 
 1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ  50.00 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 40.00 
  2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20.00 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
   จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10.00 
  2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10.00 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี ร้อยละ 10.00 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื นฐาน 

 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต
บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาจึงเห็นสมควรขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชภัฏ
และต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่15 มิถุนายน  2547   มีการแบ่ง
หน่วยงาน เป็นส านักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 วิสัยทัศน์   
  “บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย  บริการวิชาการท่ีได้มาตรฐานเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”   
 พันธกิจ 
  1.   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
  2. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่าง 
มหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 
  3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 
  6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
ผู้บริหาร 
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ คณบดี  
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม  ปานตา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  4.  อาจารย์ ดร.พิมรา  ทองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  5. นางสาวณฐพร  มสีวสัดิ ์  ผูช้่วยคณบด ี
 
บุคลากร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 95 คน  และสายสนับสนุน  จ านวน 
19 คน  รวม 114 คน  ดังนี้ 
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ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บุคลากรสายวิชาการ    51 44 95 

   พนักงานมหาวิทยาลัย - - - 41 31 72 

     อาจารย์ - - - 29 18 47 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 12 10 22 

     รองศาสตราจารย์ - - - - 3 3 

     ศาสตราจารย์ - - - - - - 

   ข้าราชการ - - - 10 13 23 

     อาจารย์ - - - 5 2 7 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 5 9 14 

     รองศาสตราจารย์ - - - - 2 2 

     ศาสตราจารย์ - - - - - - 

บุคลากรสายสนับสนุน - 19 - - - 19 

   พนักงานมหาวิทยาลัย - 16 - - - 16 

   พนักงานราชการ - 1 - - - 1 

   ลูกจ้างประจ า - 1 - - - 1 

   ข้าราชการ - 1 - - - 1 

รวม - 19 - 51 44 114 

ที่มา : รายชื่ออาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม   
         พ.ศ. 2564 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2563  คณะเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร 

2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาชวีวทิยา 
3 หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาฟิสกิส ์
4 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาคณติศาสตร ์
5 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเคม ี
6 หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเคม ี
7 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาสถติแิละวทิยาการขอ้มลู 
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ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 

8 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
9 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและแอนิเมชัน่ 
11 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
12 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรก์ารกฬีาและส่งเสรมิสุขภาพ 
13 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
14 หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
15 หลกัสตูรศศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์
16 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนคณติศาสตร ์

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2563  คณะมีนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี จ านวน 1,143 คน ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รวม 
(คน) 

ปีการศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
2563 

ชั นปีที่ 1 
2562 

ชั นปีที่ 2 
2561 

ชั นปีที่ 3 
2560 

ชั นปีที่ 4 
2559 

ชั นปีที่ 5 
1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยทีางอตุสาหกรรม
เกษตร  4 - 6 7 - 17 
2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาชวีวทิยา 15 11 15 36 - 77 
3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 6 18 20 35 - 79 
4. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   
สาขาวชิาเคม ี 7 11 13 12 - 43 
5. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาสถติแิละวทิยาการขอ้มลู - - - 7 - 7 
6. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ 40 27 32 41 - 140 
7. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  38 15 21 30 - 104 
8. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิามลัตมิเีดยีและแอนิเมชนั   64 44 32 53 - 193 
9. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 4 - 8 14 - 26 
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สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รวม 
(คน) 

ปีการศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
2563 

ชั นปีที่ 1 
2562 

ชั นปีที่ 2 
2561 

ชั นปีที่ 3 
2560 

ชั นปีที่ 4 
2559 

ชั นปีที่ 5 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม   
10.หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   
สาขาวชิาวทิยาศาตรก์ารกฬีาและ
สง่เสรมิสขุภาพ 61 - - - - 61 

11.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
 สาขาวชิาฟิสกิส ์ 14 

- 
 - 3 - 17 

12.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  
 สาขาวชิาเคม ี 8 - - - - 8 
13.หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั   19 32 - - - 51 
14.หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 45 43 72 80 - 240 
15.หลกัสตูรศศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ 28 - - 41 - 69 

รวม 356 201 227 359 - 1,143 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
แหล่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร 
 อาคารเรียน 

 
ช่ืออาคาร 

การใช้พื้นท่ี  (ห้อง) 

ห้องเรียนทัว่ไป ห้องปฏิบติัการ ห้องประชุม 

อาคาร 4 2 7 1 

อาคาร 6 2 2 - 
อาคาร 7 10 3 - 
อาคาร 13 5 15 2 
อาคาร  8  (ศูนยก์ารศกึษายา่นมทัร)ี 8 3 1 
อาคาร 12 (ศูนยก์ารศกึษาย่านมทัร)ี - 6 - 

รวมทัง้ส้ิน 27 36 4 
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 เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์พกพาท่ีใช้เข้าถึงสารสนเทศ 
ล าดบั หวัข้อ จ านวน (เครื่อง) 

1 จ านวนทีค่ณะจดัเตรยีมบรกิารใหน้กัศกึษา 256 

2 จ านวนทีค่ณะใชใ้นการบรหิารจดัการ 61 

3 จ านวนของส่วนตวัของบุคลากร - 
4 จ านวนของส่วนตวัของนกัศกึษา - 
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บทที่ 3   
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
คณะและคณบดีจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน เอกสารหลักสูตร
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทนอาจารย์ 
ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดีจากบุคลากรใน
คณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการ
ประเมินเป็นสามส่วนคือ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  และการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ 
      มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 คณะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยใช้ระบบฐานขอ้มลู MIS 
และ DRMS  ซึง่จะส่งผลใหอ้าจารยใ์นคณะท างานวจิยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลที่ได้รับ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

คณะควรเน้นการจัดท าระบบฐานข้อมูลการ
ด าเนินงานของคณะใน ทุก ๆ ด้าน  
ให้คณะด าเนินการโดยร่วมมือประสานงานกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในการเก็บข้อมูลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์เพียงด้านเดียว 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีชร้ะบบ
ฐานขอ้มลู MIS และ DRMS 
http://mis.nsru.ac.th/App_General/login.html 
http://nsru.drms.in.th/Login เพ  ืื่อรวบรวม
ขื้อมลูและใชื้ประโยชน์ ในการบรหิาร
งานวืิจยั ซึง่คณาจารยใ์นคณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีสามารถใชฐ้านขื้อมลูในการส่ง
ขอ้เสนอโครงการวจิยั การส บคน้ขื้อมลู
งานวจิยัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

http://mis.nsru.ac.th/App_General/login.html
http://nsru.drms.in.th/Login
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  จ านวน  10  ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน  7  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  70.00  ดังนี้   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงาน 

จ านวน
ตัวชี วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ  
และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม และประเทศชาติ 1 - - 1 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิง
พาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 5 4 80.00 1 20.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 1 100.00 - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล   2 1 50.00 1 50.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reiventing Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 1 1 100.00 - - 

รวม 10 7 70.00 3 30.00 
  

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ  
และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
และประเทศชาติ     

ตัวชี้วัดที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.45 4.40  

 

/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ 
พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน     
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
การจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร 50.00 41.00  

 
/ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 6.00 13.00 /  
ตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น 80.00 80.00 /  
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 8.00 22.00 / 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพของ  สกอ. 5.00 5.00 / 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต     
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของหลักสูตรผลิตครูที่ได้มาตรฐาน
และผ่านการรับรองจากคุรุสภา 100.00 100.00 /  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล       
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ 4.50 4.68 /  
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน 
และนักศึกษา) ต่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.25 N/A  

 
 
/ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reiventing Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล     
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามอัตลักษณ์ 3.00 7.00 /  

 
การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 มิติที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 3.53 คะแนน 
 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 

ที ่ หลักสูตร คะแนน 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

3.86 
2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาชวีวทิยา 3.43 
3 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 3.78 
4 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเคม ี 3.71 
5 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสถติแิละวทิยาการขอ้มลู 3.59 
6 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ 3.59 
7 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.62 
8 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโลยมีลัตมิเีดยีและ

แอนิเมชนั   
3.47 
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ที ่ หลักสูตร คะแนน 
9 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม   3.65 
10 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและ

ส่งเสรมิสุขภาพ 
 

3.34 
11 หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาฟิสกิส ์ 3.46 
12 หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเคม ี 3.22 
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั   
3.47 

14 หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 3.78 
15 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์ 3.24 
16 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 3.34 

เฉลี่ย 3.53 

 

  ตัวชี วัดที่ 1.2 ผลการบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน 

  1. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) ร้อยละ 30.27 

  2. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกชั้นปี) ร้อย 33.74 

   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) เทียบกับ สัดส่วนนักศึกษา

ออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทกุชั้นปี) ลดลง ร้อยละ 7.99 ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาปกีารศึกษา 2562 จ านวนนักศึกษาปกีารศึกษา 2563 

 แรกเข้า   ออก   ร้อยละ   แรกเข้า   ออก   ร้อยละ  

2563               356        67    18.82  

2562 201 34     16.92  201 32   15.92  

2561 227 46     20.26  227 46   20.26  

2560 359 117     32.59  359 117   32.59  

2559 369 91     24.66        

รวม     1,156      288      24.91       1,143      262    22.92  

ผลต่างสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันเทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคัน 
ปีการศึกษา 2562 -7.99 

 ที่มา  : ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 ตัวชี วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 
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 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ  
4.35  คะแนน 
  ตัวชี วัดที่ 1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีข้ันตอนการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  1.1 จัดการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพ่ือสรุปผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาร่วมกันจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  ซึ่งมีรายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2564 โดยน าผลการประเมินของแต่ละโครงการในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา รวมถึงได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมประจ าปี
การศึกษา 2564 เพ่ือก าหนดการจัดกิจกรรมของคณะให้ชัดเจน  
  1.3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ     
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ 
   -  โครงการอบรมพฒันาเคร อข่ายผู้น านักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มรภ.เขตภาคเหน อ 
   - กจิกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   - กจิกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตแ์ละเทคโนโลย ี
   - กจิกรรมจติอาสาฯ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   - กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารค่ายวทิยส์ญัจร 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กจิกรรมกฬีาระหว่างคณะ และกจิกรรมนนัทนาการภายในคณะ 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์กีฬา (4 หลักสูตร) 
(วทิยาศาสตรส์ุขภาพ) 
   - กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันานกักฬีาสมคัรเล่นสู่นกักฬีาอาชพี 
   - กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารส่งเสรมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีาในโรงเรยีน 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กจิกรรมสมัมนาหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพีวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
   - กจิกรรมสมัมนาหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพีวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  
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   - กจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนการสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กจิกรรมส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม พฒันาคุณธรรม จรยิธรรมความเป็น
คร ู
   - กจิกรรมการเตรยีมความพรอ้ม และพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ตามจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน (วทิยาศาสตรส์ุขภาพ) 
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมและอนุรกัษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยของนักศึกษา
สาขาวชิาเคม ี
   - กจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม และประเพณขีองไทย 
   - กจิกรรมจดัตัง้ศูนยศ์ลิปะการออกแบบและนวตักรรมธุรกจิอาหาร 
 3.  การประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
  สรุปผลการจัดกิจกรรม    
  ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  3.1 คุณธรรมจริยธรรม จ านวน  1 โครงการ ดังนี้  
   - กจิกรรมส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม พฒันาคุณธรรม จรยิธรรมความเป็น
ครมูีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    เชิงคุณภาพ  
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก 
    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
  3.2 ความรู้ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
   - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการ
ประเมินโครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    เชิงคุณภาพ   
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก  
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    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนดจากผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด 
   - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษา คณะวทิยาศาสต์และเทคโนโลยี มีผลการประเมิน
โครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    เชิงคุณภาพ   
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก  
   - โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารค่ายวทิยส์ญัจร มีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    เชิงคุณภาพ   
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก   
    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด จากผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด 
  3.3 ทักษะทางปัญญา  จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
   - โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการพฒันาศกัยภาพนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้มและเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  มีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    เชิงคุณภาพ   
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก   
    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด จากผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด 
  3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  จ านวน 1 โครงการ  ดังนี้  
   - โครงการกฬีาระหว่างคณะ และกจิกรรมนันทนาการภายในคณะ มีผลการประเมิน
กิจกรรมดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    เชิงคุณภาพ   
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับดีมาก   
    2.  นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับ การท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และสามัคคีมากข้ึน 
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  3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 1 
โครงการ  ดังนี้ 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิต ิ มีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
 
    เชิงปริมาณ 
    1.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    เชิงคุณภาพ   
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก   
    2.  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด จากผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด 
 4. ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และน าผลเข้าที่ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นจึงน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2564 โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาได้มีการประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและทบทวน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษาจะมีการสรุปผลตามมติที่ประชุมร่วม และจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ต่อไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางการจัดกิจกรรม อภิปรายผล ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 มีดังต่อไปนี้ 
  4.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2564 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   - กจิกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตแ์ละเทคโนโลย ี
   - กจิกรรมกฬีาระหว่างคณะ และกจิกรรมนนัทนาการภายในคณะ 
   - กจิกรรมจติอาสาฯ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินการกิจกรรม และข้อเสนอแนะ 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปัญหาและอุปสรรค 
    การปฐมนิเทศนักศึกษามีหลายวันท าให้น้องๆ รู้สึกเบื่อต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
    การขอความร่วมมือรุ่นพี่ปีอ่ืนให้มาเป็น staff  ไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร  
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    การประสานงานในการด าเนินงานของสโมสรยังไม่เรียบร้อย  เพราะเป็นการท างาน
ร่วมกันครั้งแรก 
   ข้อเสนอแนะ  
    ลดจ านวนวันและกิจกรรมลงให้น้อยลงท าแต่กิจกรรมที่ส าคัญๆ  
 
   ปัญหาและอุปสรรค 
    ขาดงบประมาณที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ 
  4.2 กิจกรรมกฬีาระหว่างคณะ และกจิกรรมนนัทนาการภายในคณะ  ปัญหาและอุปสรรค 
   - เวลาให้การซ้อมทั้งกีฬา กองเชียร์ สโมสรนักศึกษามีน้อย  
   - การท างานของสโมสรนักศึกษา ทุกคนต้องท างานเยอะ และบางครั้งไม่เข้าใจการ
ด าเนินงานภายในมีความล่าช้า 
   ข้อเสนอแนะ  
   -  ประชุมและคุยกันให้เข้าใจก่อนท างาน  แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   - การประสานงานกับอาจารย์ 
   - น้องๆ ย้ายกิจกรรมเอง โดยไม่แจ้งรุ่นพ่ีที่คุม ท าให้รุ่นพ่ีไม่ทราบว่าน้องไปท ากิจกรรม
ไหนและท าให้บางคนขาดการเข้าร่วมกิจกรรมหารุ่นน้องมาแทนยาก 
   ข้อเสนอแนะ  
   -  ให้ระบุจ านวนการรับของแต่ละประเภท  ถ้าครบแล้วไม่ให้รับเพิ่มอีก  
  4.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   -  รุ่นพี่ติดงานไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้  
   - การหนีออกนอกกิจกรรมแล้วกลับมาเช็คชื่อ 
   ข้อเสนอแนะ  
   ข้อเสนอแนวทางการจัดในปีการศึกษา 2564 
   ระธานสโมสรนักศึกษาปี 2564  เสนอกิจกรรมที่จะจัดในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี 
   - กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ และกิจกรรมนันทนาการภายในคณะ 
   - กิจกรรมจิตอาสาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน เพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ในปี
การศึกษา 2564 เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 มิติที่ 2  ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนการท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
 เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน 10,188,500 บาท 
 จ านวนอาจารย์ของคณะ/มหาวิทยาลัย  95  คน 
 เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ  จ านวน 107,247.37 
บาทต่อคน 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางที่ 3.1 
 ตัวชี วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  48  คน 
  1.1  ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินภายนอก 3 คน 
  1.2  ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากงบประมาณแผ่นดิน - คน 
  1.3  ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินรายได้  45 คน 
 2.  จ านวนอาจารย์ของคณะ/มหาวิทยาลัย  95  คน 
  คิดเป็นร้อยละ 50.53  
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางที่ 3.1 
 ตัวชี วัดที ่2.3  โครงการวิจัยท่ีโจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 
 1. โครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น จ านวน  34  เรื่อง 
 2. โครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  34  เรื่อง 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางที่ 3.1 
ตารางท่ี 3.1 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 
2564 

 
ที่        ชื่อโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค ์

งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

1 การวเิคราะหื์แบบจ  ืาลองทาง

คณืิตศาสตรแ์ละการจ  ืาลองดว้ยวธิโีซ่

มารค์อฟมอนตคิารโ์ลของการ ระบาดโรคส

เตรปโตคอคคืสัซูอืิส ในจงัหวืดั

นครสวรรค ์

นางสาวพรวืิลืยั ชาญ

กืิจกรรณ์ นางสาวยืภุาวด ี 

ส  ืาราญฤทธิ ์

สาขาวืิชา

คณืิตศาสต

รื์และสถติ ิ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 45,000 √ 
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ที่        ชื่อโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค ์

งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

2 การวเิคราะหื์โมเดลองคื์ประกอบ เชงิ

ย  ืนยืนัการยอมรืบัตนเองของ

ผูื ้สืงูอายุ อ  ืาเภอชุมตาบง จืงัหวดั

นครสวรรค ์  ดร.อาวืีพร ปานทอง 

สาขาวืิชา

คณืิตศาสตร

ื์และสถติ ิ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 45,000 √ 

3 ทฤษฎืีบทจืดุตรืึงรื่วมของ fisher 
ในปรืิภืมู ิb-เมตรืิกเสม  ือน  นายบืุญญฤทธิ ์เงืินค  ืา   

ดร.อารืีรืตัน์ อรืุณชืยั 

สาขาวืิชา

คณืิตศาสตร

ื์และสถติ ิ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 40,000 √ 

4 ปัจจยัเชงิสาเหตุทีื ่มอีืิทธพิลต่อการ
ใชื้ชืีวติในมหาวทิยาลยัของ
นกัศืึกษาระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุื่ม ภาคเหน อ  

ดร. ภืทัรณิ ี คงช ู  

นางสาววรพรรณ เจรญิข า 

สาขาวืิชา

คณืิตศาสตร

ื์และสถติ ิ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 40,000 √ 

5 ยสีต ์กลิื ่นสละกืบัการเพืิื่ม

มืลูคื่าขื้าวในกลุื ่มเกษตรกร

ชืมุชนลาดยาว จืงัหวืดันครสวรรค ์ ผูช้ื่วยศาสตราจารย ์ดร.นนัท

วุฒ ิ  

นิยมวงษ์ 

สาขาวิชา

ชีววิทยาและ

เทคโนโลยี 

ชีวภาพ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 45,000 √ 

6 การประเมนิประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์

เคร อ่งส าอางบ ารุงผวิหน้าจากสารสกดัไหม

ขา้วโพดในอาสาสมคัร  
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เรณู  

อยู่เจรญิ 

สาขาวิชา

ชีววิทยาและ

เทคโนโลยี 

ชีวภาพ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 45,000 √ 

7 การพฒันาสตูรอาหารส าหรบัเพาะเลีย้ง

เหด็ถงัเช่าสทีองดว้ย กากน ้าตาล  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 

ดร. ณฐัพงษ์ สงิหภ์งูา  

ผูช้่วยศาสตราจารยร์ตันะ  

ยศเมธากุล 

สาขาวิชา

ชีววิทยาและ

เทคโนโลยี 

ชีวภาพ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 45,000 √ 

8 การวืิจืยัพืฒันาเมนือูาหารในภาวะ

ทีื ่มืีการระบาดของโควดิ-19 เปื็น

อาหาร เพ  ืื่อสุขภาพ 

นางสาวสืิรภืทัร  สืิรืิ

บรรสพ  

นางสาวทศพร  โพธิื ์

เนืียม  

นางสาวรืังสืิตา  

จืันทรื์หอม 

สาขาวิชา 

คหกรรม

ศาสตร์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 37,500 √ 

9 การตืิดตามจืดุ ความรื้อนและ

จืัดท  ืาแผนทีื ่พ  ืื้นทีื ่ เปราะบาง

ตื่อการเผาไหมื้เศษวืสัดืุทาง

การเกษตร จืงัหวืดันครสวรรค ์ นายปฏวิชิช ์ สาระพืิน 

สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 40,000 √ 



 

 

20 

 

 
ที่        ชื่อโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค ์

งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

10 ประสืิทธืิภาพของธืูปฤาษืีกก
รื่ม และผืักตบชวา ส  ืาหรืับการ
บ  ืาบืัดนื้  ืาเสืียจากโรงงานไขื่
เคื็ม  

นางสาวช  ืามะเลืียง  

เชาวื์ธรรม 

สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 40,000 √ 

10 ประสืิทธืิภาพของธืูปฤาษืีกก
รื่ม และผืักตบชวา ส  ืาหรืับการ
บ  ืาบืัดนื้  ืาเสืียจากโรงงานไขื่
เคื็ม  

นางสาวช  ืามะเลืียง  

เชาวื์ธรรม 

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 40,000 √ 

11 ดร.ถืิรภืทัร มืีส  ืาราญ 
สาขาวืิชาคอมพืิวเตอรื์และ
เทคโนโลยืีสารสนเทศ เร ื ่อง เสื้น
เวลา ประวืตัืิเกจืิอาจารยื์
นครสวรรคื์ดื้วยการอื่าน
ขื้อมืูลเชืิงเวลาโดยใชื้การ
ประมวลดว้ยภาษาธรรมชาต ิ ดร.ถืิรภืทัร  มืีส  ืาราญ 

สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 45,000 √ 

12 แบบจ าลองระยะทางในการฟืุื ้ง

กระจายของฝุื ่นละอองขนาดเลื็กไมื่

เกืิน 2.5 ไมคร อนทีื ่เกืิดจากการเผา

ชืีวมวล  
นางสาววรชนืันท ์  ชืู

ทอง 

สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 45,000 √ 

13 การพืฒันาหลืักสืูตรการ
เรืียนรูื ้ต าบลเพ  ืื่อการจืัดการ
สืุขภาวะชืมุชนของต าบลพรหม
นืิมืิต อ  ืาเภอตาคล ี จืังหวืดั 
นครสวรรค ์  

ผูื ้ชื่วยศาสตราจารยื์ชย

ภรณ  

บืญุเร  ืองศืกัดิ ์

สาขาวืิชา

วืิทยาศาสต

รื์สืขุภาพ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 40,000 √ 

14 การประเมืิน การสมัผืสัสิง่คุกคาม

สืขุภาพจากการท างานและพฤตกิรรมการ

ปื้องกนัตนเองในกลุ่มคนงาน

เคร ่องปั้นดนิเผา บา้นมอญจงัหวืดั

นครสวรรค ์ 

นางสาวชนกานต์  สกืลุ

แถว  

นายสืุชา  นุื่มเกลีย้ง  

ผูื ้ชื่วยศาสตราจารยื์ณ

ธืิดา  

อืินทรื์แปื้น  

นางสาวกนกวรรณ  อาจแกว้  

นางสาวละออง อืปุมืยั 

สาขาวืิชา

วืิทยาศาสต

รื์สืขุภาพ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 40,000 √ 

15 
การศืึกษาปรืิมาณฝุื ่นละอองขนาด

เลื็ก 2.5 ไมครอนและจืัดท  ืาแผน

ทีื ่พ  ืื้นทีื ่ เปราะบางตื่อการเผา

ไหมื้เศษวืสัดืุทางการเกษตร 

จืังหวืดันครสวรรค ์ 

นายปฏวิชิช ์ สาระพืิน  

รองศาสตราจารย ์ดร.ทืิน

พืนัธุ ์  

เนตรแพ  

ผูื ้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.

ฤทืยัรตัน์ โพธ ิ 

นายอนืวุตัน์ แสงอื่อน  

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 50,000 √ 



 

 

21 

 

 
ที่        ชื่อโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค ์

งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

นางสาวช ามะเลืียง เชาว์

ธรรม 

16 การเลีื ้ยงกบเชืิงพาณืิชยื์โดยการ

ประยืกุตื์ใชื้อาหารตื้นทืนุตื่  ืา

กากมืนั ส าปะหลงัหมกัยสีตื์  
ผูื ้ชื่วยศาสตราจารย ์ดร. 

ทะเนตร  

อืฤุทธิ ์

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 40,000 √ 

17 การพืฒันาอืปุกรณ์ปื้องกืนัการ
โจรกรรมและตืิดตาม
รถจืกัรยานยนตโ์ดยใชื้
เทคโนโลยืีอืินเทอรื์เนื็ตของ
สรรพสิื ่ง  

ผูื ้ ชื่วยศาสตราจารย ์

ดร . นฤพนธ ์  

พนาวงศ ์  

นายเอกสืิทธิ ์สืิทธืิ

สมา น 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 55,000 √ 

18 ระบบไมโครอืิดืิกสื์ไฮโดรได
นามืิกซืีเควนเชยีลอืินเจคชนั
แบบอืตัโนมืตั ิ ส  ืาหรืบัการ
วืิเคราะหื์ไอออนโลหะดื้วยสาร
สกืดัชื่อหยกเปื็นรืีเอเจนตื์
ธรรมชาต ิ 

 

ดร .วืญั เพื็ญ คงเพื็ชร  

ผูื ้ ชื่วยศาสตราจารยื์

มณืีรืัตน์  

น ้าจืันทร ์

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของมหา 
วทิยาลยัราช
ภฏั
นครสวรรค ์ 55,000 √ 

19 แนวทางการใชื้ส ื ่อสืังคม
ออนไลนื์เพ  ืื่อ ปื้องกืนัความ
เสีื ่ยงและเพืิื่มประสืิทธภิาพใน
การปฏบิืตัืิงานส  ืาหรืบัอาสมืคัร
สาธารณสืขุประจ  ืาหมูื่บื้านของ
โรงพยาบาลสื่งเสรืิมสืุขภาพ
ประจ  ืาต  ืาบลลาดยาว     ใน
สถานการณื์การแพรื่ระบาดของ
โรค ตืิดตื่อและสถานการณ์ปกต ิ 

 

นางกาญจนา  ยล

สืิรืิธืมั   

อาจารย ์ดร.สมพร  พืู

ลพงษ์   

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 55,000 √ 

20 การใชื้หลืักการ ประมวลผล
ภาษาธรรมชาตืิเพ  ืื่อสอบสวน
โรคจากเอกสารบืันทืึกอาการของ
ผูื ้ปื่วยโควืิด -19  
 

อาจารย ์ดร. ถืิรภืทัร มืี

ส  ืาราญ  

อาจารยว์ฑิรู สนธปิืกัษื์  

อาจารยภ์าสกร วรอาจ 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 55,000 √ 

21 แบบจ  ืาลองสุื่มสืมัผืสัในกลุื่ม
ประชากรส  ืาหรืบัไวรืสัโคโรนื่า
สายพืนัธุื์ใหม ่2019  

ผูื ้ชื่วยศาสตราจารยื์

ดนืวุืศั  

อืิสรานนทกืลุ  

ผูื ้ชื่วยศาสตราจารยื์

ปืทัมนืนัท ์ 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 55,000 √ 



 

 

22 

 

 
ที่        ชื่อโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค ์

งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

อืิสรานนทกืุล  
อาจารย ์ดร.ถืิรภืทัร มืี

ส  ืาราญ 

22 แบบจ  ืาลองระยะทางในการฟุื้ง
กระจายของฝุ่ นละอองขนาดเลื็กไมื่
เกืิน 2.5 ไมครอน ทีเ่กืิดจากการเผา

ชวีมวล  
นางสาววรชนืนัท ์ ชทูอง 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 55,000 √ 

23 การแปรรืปูไหมขื้าวโพดดื้วย
กระบวนการทางเทคโนโลยืีชวีภาพ
เพ  ืื่อการใชป้ระโยชนื์ทีื ่ย ัื ่งย  ืน  

 

ผูื ้ช่วยศาสตราจรย ์ดร. ตืิ

ยะภรณ์  

เหล  ืองพืิพืฒัน์  

ผูื ้ชื่วยศาสตราจารย ์ดร. 

ทะเนตร  

อืฤุทธิ ์

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์
 70,000 √ 

24 แบบจ  ืาลองการประมาณวางนืยั

ทัื ่วไปแบบอืิงความสืัมพืนัธื์

ทวืิภาคของเซตซอฟตื์ที ่

ประยืกุตื์ใชื้กบัระบบพืีชคณติของ

กึื ่งกรุปและปัญหาการตืดัสืินใจทีื ่สม

นืยั  

อาจารย ์ดร.รืกัชาต ิ

ประเสรืิฐพงษ์ 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 70,000 √ 

25 การผลืิตแอนืิเม ชืันแนว

สาระบนัเทงิเพ  ืื่อประชาสมัพืนัธ์

โครงการพฒันาทอ้งถิน่  

ผืูื ้ช่วยศาสตราจารย์

วืฒันาพร  

วืฒันชืยัธรรม  

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 150,000 √ 

26 การพืฒันาผลืิตภืณัฑื์เอนไซมื์
ไฟเตสจากแบคทืีเรืียทนรื้อน
เพ  ืื่อการ แปรรปูวสัดุเหล อทิง้ทาง
การเกษตรเป็นอาหารสตัวโ์ภชนาการสงู  

ผืูื ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ธรียืทุธ  

เตืียนธนา   

ผืูื ้ช่วยศาสตราจารย์

พืนัธร์ะว ีหมวดศร ี

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 80,000 √ 

27 การผลติเคร อ่งด ม่คอมบชูาจากรากบวั  ผืูื ้ช่วยศาสตราจารยพ์ืนัธ์

ระว ีหมวดศร ี 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรี

ยืทุธ  

เตืียนธนา 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 80,000 √ 

28 การผลืิตไวนื์เหล  ืองจาก
สืบัปะรดผสมเหื็ดถัื ่งเชื่าสืี
ทอง  

ผืูื ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ณืฐัพงษ์  

สืิงหื์ภงูา  

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั 80,000 √ 
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ที่        ชื่อโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค ์

งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

ผืูื ้ช่วยศาสตราจารย์รตันะ 

ยศเมธากืลุ 

ราชภฏั
นครสวรรค ์

29 การสรื้างแบบจ  ืาลองเพ  ืื่อวืดั
ระยะการแพรื่กระจายของ PM-2.5 
จากการเผาไหมื้พ  ืื้นทีเ่กษตร  

อาจารยื์วรชนืนัท ์ชืทูอง 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุ
สื่งเสรืิม
วทิยาศาสตร ์
วจิืยั และ
นวตักรรม
ประเภท 
Basic 
Research 
Fund 80,000 √ 

30 โครงการจดัตัง้ศนูยศ์ลิปะการออกแบบ
และนวตักรรมธืรุกจิอาหาร งานวจิยัการ
พืฒันาอาหารที ่ เป็นเอกลกัษ์ทื้องถิน่
และนวตักรรม  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา  

ฤทธิ์เพ็ญ 

อาจารย์นารีรัตน์  บุญลักษณ ์

อาจารย์สิริภัทร  สิริบรรสพ 

อาจารย์ทศพร  โพธิ์เนยีม 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทืนุวจิยั
ของ
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค ์ 194,000 √ 

31 
สมการผลต่างควอนตมัอืิมพืลัสื์  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สมบืรูณ์ นืิยม 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทุน
ส่งเสรมิ
วืิทยาศาสต
ร ์วจิืยั และ
นวตักรรม
ประเภท 
Basic 
Research 
Fund 550,000 √ 

32 การวจิืยัและพืฒันาระบบบรกิาร
สาธารณสืขุเพ  ืื่อลดเวลารอเขา้รบั
การบรืิการ และการรบัยา  
 

ดร.ถืิรภืทัร มืีส  ืาราญ 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กองทุน
ส่งเสรมิ
วืิทยาศาสต
ร ์วจิืยั และ
นวตักรรม
ประเภท 
Basic 
Research 
Fund 5,830,000 √ 

33 การวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภณัฑ์ 
เครื่องส าอางและเครื่องดื่มเสริม
สุขภาพโดยการใช้ประโยชน์จาก
ข้าวโพด เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ : 

ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ 
ผศ.ดร.ณิชา กาวลิะ 
ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

ฯ (สกสว) 

        
1,592,00

0  √
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ที่        ชื่อโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค ์

งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

กรณีศึกษาในกลุม่วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกรรมในจังหวัดนครสวรรค ์

34 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน
หัตถกรรมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์
ผักตบชวา กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูก
มอญ จังหวัดอุทัยธาน ี

ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม 
ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

คณะ
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

ทุนวิจัยจาก
อุทยาน

วิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

           
 
 
 

400,000  











√

 

 ตัวชี วัดที ่2.4  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละ
สาขาวิชา  (ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้  นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  

ปีที่ท า
วิจัยล้ว
เสร็จ 

จ านวนงานวิจัย 

 ร้อยละ  

น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน   

ที่แล้ว
เสร็จ 

น าไปใช้
ประโยชน ์

การเรียน 
การสอน 

บริการ
วิชาการ 

พัฒนา
ท้องถิ่น   

พัฒนา
อาชีพ 

ต่อยอดองค์
ความรู้ ฯ 

อื่น ๆ รวม 

2561 8 8 100.00 8 - - - - - 8 

2562 10 10 100.00 10 - - - - - 10 

2563 28 28 100.00 25 2 1 - 1 - 29 

รวม 46 46 100.00 43 2 1 - 1 - 47 

ร้อยละการน าไปใช้ประโยชน ์ 91.49 4.26 2.13 - 2.13 - 100.00 

 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใช้ประโยชน์ใน
งบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางที่ 3.2 – 3.4 
ตารางที่ 3.2 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ด้าน  การเรียนการสอน   การบริการวิชาการ   การพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาอาชพี  การต่อยอดองค์
ความรู้หรือนวตกรรม  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย√งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย√ผู้สร้างสรรค ์
น าไปใช้ประโยชน ์

      
1 บ าบัดน้ าเสียจากโรงงานชุบโลหะของอุตสาหกรรม SMEs 

โดยเครื่องกรองทางชีวภาพจากราที่มีประสิทธิภาพ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ √      
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย√งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย√ผู้สร้างสรรค ์
น าไปใช้ประโยชน ์

      
2 ผลการเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์และสภาวะเครียดแล้งที่

มีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตของข้าว ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ √      
3 การเก็บและตรวจสอบคุณภาพน้ าพริก และปลาร้า  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และสร้าง 
ความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น รศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย √      

4 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ าส าหรับการขยายพันธ์ุเอื้อง
ล าต่ า รศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย √      

5 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของไทยโดย
ใช้แบคทีเรียโปรไบโอตคิ lactobacillus plantarum ผศ.ดร.เรณู  อยู่เจริญ √      

6 การบ าบัดน้ าเสียด้วยปฏิกริิยาการเร่งด้วยแสงโดยใช้ฟิล์ม
ไทเทเนียมไดออกไซดผ์สม 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ ์ √      

7 การใช้วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวดดูซับสยี้อมที่
เกิดจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ ์ √      

8 ผลของไทเทเนยีมไดออกไซด์ต่อสรีรวิทยาและผลผลิตของ
ข้าว (Oryza sativa L.) 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติ
ไกร ธีรการุณวงศ ์ √      

 
ตารางที่ 3.3 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ด้าน  การเรียนการสอน   การบริการวิชาการ   การพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาอาชพี  การต่อยอดองค์
ความรู้หรือนวตกรรม  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย√งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย√ผู้สร้างสรรค ์
น าไปใช้ประโยชน ์

      
1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรูจ้ากระยะไกลแบบ

ไฮเปอร์สเปกตรลัในการติดตามการตอบสนองข้าวที่มีต่อ
สภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อม นายปฏิวิชช์  สาระพิน √      

2 ผลของระดับไนโตรเจนต่อสรรีวิทยา การสังเคราะห์แสง 
และผลผลิตขา้วภายใตส้ภาวะเครยีดจากก๊าซโอโซน ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ √      

3 ผลของสารชีวภาพนาโนไคโตซานต่อผลผลติ การสะสม
ธาตุอาหาร และประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าว 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร 
ธีรการณุวงศ์ √      

4 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เจลล้างมือจากสมุนไพรบางชนิดใน
พื้นที่ต าบลย่านมัทร ี นางสาวศิริวัฒณา  ลาภหลาย √      

5 การผลิตเห็ดหมักเสริมจลุินทรียโ์พรไบโอติกเชิงพาณิชย ์ ผศ.ดร.ทะเนตร  อุฤทธ์ิ √      
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย√งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย√ผู้สร้างสรรค ์
น าไปใช้ประโยชน ์

      
6 การก าจัดความกระด้างของน้ าบาดาลโดยการดูดซับด้วย

ถ่านก ามันต์จากกะลาตาลโตนดทีผ่่านการปรับปรุงพื้นผิว
ทางเคมี รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ √      

7 การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากอัตลักษณ์ผ้าทอท้องถิ่น 
 

นายณรัช พรนิธิบุญ  นางสาว
วรรณนภิา โคกครุฑ  
นางสาวนารีรตัน์ บุญลักษณ์ 
นางสาวพิมพ์กัลยา     ฤทธิ์
เพ็ญ และ นางสาวสริภัทร  
สิริบรรสพ √      

8 การผลิตเม็ดดินเผาเสริมธาตุอาหารจากปุ๋ยไส้เดือนดิน 
เพื่อประยุกต์ใช้วัสดุเหลือท้ิงในการกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเชิงพานิชย์ ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ √      

9 การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล 
ตาลโตนดและน้ าผึ้งเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย ์ ผศ.พันธ์ระวี  หมวดศร ี √      

10 การเพิ่มมลูค่าใบพริกไทยอินทรีย์วสัดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรสูผ่ลติภณัฑ์น้ าหมักสมนุไพรเสริมจุลินทรยี์โพร
ไบโอติกเชิงพาณิชย ์ ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ √      

 
ตารางที่ 3.4 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     ด้าน  การเรียนการสอน   การบริการวิชาการ   การพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาอาชีพ  การต่อยอด
องค์ความรู้หรือนวตกรรม  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย√งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย√ผู้สร้างสรรค ์
น าไปใช้ประโยชน ์

      
1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรูจ้ากระยะไกล

แบบไฮเปอร์สเปกตรัลในการติดตามการ
ตอบสนองข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจาก
สิ่งแวดล้อม นายปฏิวิชช์  สาระพิน √      

2 ผลของระดับไนโตรเจนต่อสรรีวิทยา การ
สังเคราะห์แสง และผลผลิตข้าวภายใต้สภาวะ
เครียดจากก๊าซโอโซน ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ √      

3 การผลิตปุ๋ยอินทรยี์จากของเสียโรงงานไข่เค็ม
ร่วมกับวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อปลูกผักกวางกุ้ง นางสาวช ามะเลียง  เชาว์ธรรม  √     
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย√งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย√ผู้สร้างสรรค ์
น าไปใช้ประโยชน ์

      
4 ผลของสารชีวภาพนาโนไคโตซานต่อผลผลติ 

การสะสมธาตุอาหาร และประสิทธิภาพการใช้
ไนโตรเจนของข้าว 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร 
ธีรการณุวงศ์     √  

5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลทวิ
องค์ประกอบกรณเีกิดการสญูหายของข้อมูลโดย
วิธีโซ่มาร์คอฟมอนติคาโลและวิธีภาวะน่าจะเป็น
สูงสุด ดร.อาวีพร  ปานทอง √      

6 แบบจ าลองค่าสดุขีดปริมาณน้ าท่าในแม่น้ าปิง
ตอนล่างและแม่น้ าน่านตอนล่าง ผศ.ชม  ปานตา √      

7 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมของ Fisher ในปริภูมิ 
bv(s)-เมตริก ดร.อารรีัตน์  อรณุชัย √      

8 การวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
บ าบัดดินท่ีมสีารปนเปื้อนด้วยกระบวนการดูด
ซับทางชีวภาพ 
 นางสาวพรวิลัย  ชาญกิจกรรณ ์ √      

9 ไมโครเอนแคป-ซูเลชันของวัสดุเปลี่ยนสถานะ
พาราฟิน-ซิลิกาคอมโพสิต   

ผศ.ดร.วิรังรอง  แสงอรณุเลศิ  
ผศ.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
 

 
√ 

     
10 การสังเคราะห์และสมบตัิเชิงแสงของนาโนคอม

โพสิตเซเลเนียมไดออกไซด์√คอปเปอร์ออกไซต์
ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล 

ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ 
นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  
นายเอกชัย  อัชชะ และนายศิริ
ชัย  ทวีผล √      

11 การท านายขนาดแผ่นดินไหวภาคใต้ของ
ประเทศไทยผ่านทางการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ดร.พีรพัฒน์  ค าเกดิ  ผศ.ดร.
ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  
ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี และนางสาว
หทัยชนก  หมื่นกล้า √      

12 การเปรยีบเทียบสมการท านายขนาด
แผ่นดินไหวของประเทศไทยด้วยโปรแกรมจีนุ
พล็อต 

นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  ผศ.
วิโรจน์  จันทร์จิตวริิยะ  
ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ √      

13 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เจลล้างมือจากสมุนไพร
บางชนิดในพ้ืนท่ีต าบลย่านมัทร ี นางสาวศิริวัฒณา  ลาภหลาย √      

14 การผลิตเห็ดหมักเสริมจลุินทรียโ์พรไบโอติกเชิง
พาณิชย ์ ผศ.ดร.ทะเนตร  อุฤทธ์ิ √      



 

 

28 

 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย√งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย√ผู้สร้างสรรค ์
น าไปใช้ประโยชน ์

      
15 การก าจัดความกระด้างของน้ าบาดาลโดยการ

ดูดซับด้วยถ่านก ามันตจ์ากกะลาตาลโตนดที่
ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคม ี รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ √      

16 การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากอัตลักษณผ์้า
ทอท้องถิ่น 
 

นายณรัช  พรนิธิบุญ นางสาว
วรรณนภิา  โคกครุฑ  
นางสาวนารีรตัน์  บุญลักษณ์  
ผศ.พิมพ์กัลยา  ฤทธิ์เพ็ญ 
นางสาวสิรภัทร  สริิบรรสพ √      

17 การพัฒนาออนโทโลยบีรรณานุกรมไทยส าหรับ
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรหนังสือส าหรับ
ห้องสมุด ดร.ชยันต์  นันทวงศ์ √      

18 การใช้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับโรคมือ 
เท้า ปาก ด้วยวิธี Cellular Automata 
 

 
ผศ.ปัทมนันท์  อิสรานนทกลุ 

 
√ 

     
19 การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษา 

อังกฤษพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทาง 
การไดย้ินด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิต ี

นายเอกวิทย์  สิทธิวะ  
นางสาววรชนันท์  ชูทอง 

  
√ 

    

20 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน
การรับสัมผสัสารเคมีของกลุ่มเกษตรกร จังหวัด
นครสวรรค ์
 

ผศ.ณธดิา  อินทร์แป้น 
นางสาวละออง  อุปมัย  
นางสาวชนกานต์  สกุลแถว 
นายสุเมต  บุญสุด  
นายสุชา  นุ่มเกลีย้ง √      

21 การผลิตเม็ดดินเผาเสริมธาตุอาหารจากปุ๋ย
ไส้เดือนดินเพื่อประยุกต์ใช้วัสด ุ
เหลือท้ิงในการกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเชิงพานิชย์ ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ √      

22 การประยุกต์ใช้สารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ซาลาเปาเพื่อสุขภาพเชงิพานิชย์ 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
 √      

23 การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ าส้มสายชูหมักจากแอป
เปิ้ล ตาลโตนดและน้ าผึ้งเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ผศ.พันธ์ระวี  หมวดศร ี √      

24 การพัฒนาเครื่องดืม่น้ าสม้สายชูหมักจาก
วัตถุดิบธรรมชาต ิ

ผศ.ดร.ติยะภรณ์  เหลือง
พิพัฒน์ √      

25 การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตของสังคมสูงอายุในชุมชน ผศ.ดร.ธิติมา วทานียเวช √      
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย√งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย√ผู้สร้างสรรค ์
น าไปใช้ประโยชน ์

      
26 การผลิตสารตา้นโรคข้าวจาก Streptomyces 

carpinensis ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ √      
27 การเพิ่มมลูค่าใบพริกไทยอินทรีย์วสัดุเหลือท้ิง

ทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์น้ าหมักสมุนไพรเสริม
จุลินทรีย์ โพรไบโอติกเชิงพาณิชย ์ ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธ์ิ √      

28 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
(Active Learning & Action Research) 
จ านวน 8 ผลงาน 

ดร.วันชัย  ตาปัญโญ  
นางสาวศศิธร กนกหิรญัญากร
ผศ.ดร.นันทวุฒิ  นิยมวงษ์  
ผศ.ดร.ทะเนตร  อุฤทธ์ิ  
ผศ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล  
นายวิฑูร  สนธิปักษ ์
ผศ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม  
นางสาวนารีรตัน์  บุญลักษณ ์ √      

  

 มิติที่ 3  ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่  3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะด าเนินงานโครงการบริการทางวิชาการตามแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 7 โครงการ   
 ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 4 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.5 
 ตัวชี วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 คณะด าเนินงานโครงการบริการทางวิชาการตามแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 7 โครงการ   
 ด าเนินงานโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืน 
จ านวน 4 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 57.14 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแสดงในตารางที่ 3.5 
 ตัวชี วัดที่  3.3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 คณะด าเนินงานโครงการบริการทางวิชาการตามแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 7 โครงการ   
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 ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น จ านวน 5 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 71.43 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.5 
ตารางท่ี 3.5 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ประเภทโครงการ แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ 

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน √  √   50,400 
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค ์ √  √ - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 25,200 

- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธาน ี √  √ - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 25,200 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้
เคร่ืองมือตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)   √ - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 7,300 

3 โครงการยกระดับคุณบัณฑิต  √ √  เงินรายได้ 21,000 
 - กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของนกัศึกษาครูตาม

มาตรฐานคุรุสภา (สาขาวิชาฟิสกิส์)  √ √ - เงินรายได้ 11,000 
 - กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของนกัศึกษาครูตาม

มาตรฐานคุรุสภา (สาขาวิชาเคม)ี  √ √ - เงินรายได้ 10,000 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียน

เครือข่ายฯ  √ √   23,832 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุม่โรงเรียน
เครือข่าย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติสาขาวิชาฟิสิกส ์  √ √ - เงินรายได ้ 13,500 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุม่โรงเรียน
เครือข่าย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมี  √ √ - เงินรายได ้ 10,332 

5 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน  √ √  เงินรายได ้ 214,450 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ประเภทโครงการ แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ 

6 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
จ านวน 1 ต าบล ๆ ละ 3,483,000 บาท √    

งบประมาณ
จาก สป.อว. 3,483,000 

7 โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุค
ใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  √   

หน่วยงาน
ภายนอก 1,500,000 

รวม 5,299,982 

ประเภทโครงการ  *3.1 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น     *3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     *3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
 มิติที่ 4  ด้านการบริการวิชาการ 
 ตัวชี วัดที่ 4.1 การจัดโครงการการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนตามแผนในการ
ให้บริการทางวิชาการ  
 1. จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัยนั้นได้ข้อสรุปการด าเนินงานโดยจะจัด
ในรูปการบูรณาการจากศาสตร์ความรู้ระหว่างคณะและแต่ละคณะก็จะจัดสรรงบประมาณมาร่วมสนับสนุน 
โดยเป้าหมายคือการพัฒนายกระดับชุมชนทางด้านเศรษฐกิจและพัฒนาทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามการสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แต่เนื่องด้วยเวลาที่
จ ากัดและปัจจัยอ่ืน ๆ มากระทบการด าเนินงาน ดังนั้นจึงมีมติให้แต่ละคณะน างบประมาณที่จัดสรรมานั้นน า
กลับไปจัดโครงการบริการวิชาการตามความถนัดของตนเอง ดังนั้น ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นั้นการก าหนดแผนการบริการวิชาการโดยระดับผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนโยบายที่
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันและเชิญผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ รับค าชี้แจงนโยบายและ
ร่วมประชุมหารือในการวางแผนการบริการวิชาการ ซึ่งได้ก าหนดจุดประสงค์การท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยเป้าหมายส าหรับปีนี้คือการพัฒนายกระดับชุมชนทางด้านเศรษฐกิจโดยเน้น
การน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าและเน้นการพัฒนาทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามการตอบสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  คณะกรรมการ
บริหารระดับคณะ จึงได้ร่วมปรึกษาหารือซึ่งในแผนบริการวิชาการมีทั้งสิ้น 2 โครงการ ทั้งจากงบสนับสนุนโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผ่านทางสาขาวิชาและงบประมาณจากทางศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 2. คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมก าหนดทิศทางและ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป้าหมายนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนรวมถึงชุมชนสามารถน าวัตถุดิบมาสรรค์สร้างให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทาง
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เศรษฐกิจได้ ซึ่งคณาจารย์ที่รับผิดชอบด าเนินการโครงการบริการวิชาการจะได้เกิดแนวทางในการจัดโครงการ
ต่อไป 
 3. ในปีการศึกษา 2563 คณะจัดท าโครงการบริการวิชาการ  จ านวน 7 โครงการ 
  โครงการบริการวิชาการที่คณะจัดท าแสดงในตารางที่ 3.5  
 4. การประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในเขตพ ้นที่ อ.บรรพตพิสยั จ.
นครสวรรค ์ และกจิกรรมการพฒันาผลติภณัฑช์ุมชนทอ้งถิน่เพ ่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชุมชน
ในเขตพ น้ที ่อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี  ได้ด าเนินการสอดคล้องตามทุกตัวบ่งชี้ของแผนซึ่งคณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ร่วมประชุมติดตามผลและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและสรุปผล
การประเมิน ความส าเร็จของโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 แล้วจึงน าผลการประเมินเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเพื่อรับรองผลการประเมิน พบว่า 
  4.1 กจิกรรมพฒันาผลติภณัฑช์ุมชนทอ้งถิน่เพ ่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชุมชน
ในเขตพ น้ที ่อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์  
   - จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน การด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน 
   - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน การด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน 
  4.2 กิจกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ ่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนใน
ชุมชนในเขตพ น้ที ่อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 
   จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน การด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน 
   จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน การด าเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน    
  แผนการใช้ประโยชน์นี้ผู้เข้าโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะอาชีพเสริม 
เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงอาชีพหลัก พัฒนาอาชีพการเพิ่มรายได้และพัฒนาสวัสดิการชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้แก่ชุมชน 
  ส าหรับโครงการบริการ 2 โครงการนั้น  ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้งทางมหาวิทยาลัยและ
คณะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน 
 5. คณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมประชุมติดตามผลสรุปการด าเนินงานของทุกโครงการ
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลในการหา
แนวทางน ามาปรับปรุงและพัฒนาแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณต่อ  ๆ  ไป  ซึ่งใน
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ปีงบประมาณนี้โครงการบริการวิชาการ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมี  เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ได้ด าเนินการ เสร็จสิ้นและ
ได้ท าการประเมินผล  สรุปรายงานเล่มเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคมในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป โดยผลการวิเคราะห์จะน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของหน่วยงานที่จัดขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุม
ชุนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ  ไปในทางที่ดีขึ้นหรือ  ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
   - มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
   - การประเมินผลโครงการบริการวิชาการบรรลุตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80.00 
   - ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  มี
การพัฒนาตนเองและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 ตัวชี วัดที่  4.2  งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่
เกิดจากการให้บริการวิชาการ ของคณะ 
  งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ จ านวน 4,983,000 บาท 
  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จ านวน 316,982 บาท 
  งบประมาณท่ีใช้ในการบริการวิชาการท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5,299,982 บาท 
  คิดเป็นร้อยละ 94.02 
 
  มิติที่ 5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวชี วัดที่ 5.1 การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 10 โครงการ√
กิจกรรม  ตัวชี วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น จ านวน 3 
โครงการ√กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 30.00 
   โครงการ√กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แสดงใน
ตารางที ่3.6 
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          ตารางที่ 3.6 โครงการ√กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่คณะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 โครงการ√กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด าเนินการ 

ร่วมกับท้องถิ่น 
1 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

- อบรมบริการวิชาการและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น สาขาวิชา 
    คหกรรมศาสตร์ 

√ 

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
เสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น 
2.1 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น 
     1) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทในรัชสมัย ร.9 
   2) กิจกรรมวันชาติ 

     3) กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 
     4) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทในรัชสมัย ร.10 
     5) กิจกรรมสดุดีพระคุณแม ่
     6) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ  
     7) กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี 
2.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
√  
√  

3 โครงการบริหารจัดการส านักงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม  
จังหวัดนครสวรรค์ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เทศกาลและประเพณี (กิจกรรมลอยกระทง) 

 

 
 มิติที่ 6 ด้านการบริหาร  
 ตัวชี วัดที่  6.1 การบริหารองค์การ 
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564 ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกปีตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
   - แต่งตั้ งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  5 ปี  พ .ศ . 2560-2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุงปี พ.ศ.2563)  
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   - ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ผ่านการประชุม
ในโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม รวมทั้งพิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์  
   - พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันหรือไม่  
   - เมื่อวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามแล้ว คณะได้จัดท า แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)  
   - จากนั้นคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ได้น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มาประกอบการทบทวน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้น าเสนอแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)  และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และน าเสนออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ จากนั้นเผยแพร่แผนต่าง ๆ ของคณะผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสนับสนุน
การตัดสินใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  1.2 คณะมีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 
2563) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะดังนี้ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การรยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณ
ภ าพสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ 

    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  1 บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  2 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ√วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  3 บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น  
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
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   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  1 มีรูปแบบ√ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์
คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ  
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  2 บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ทักษะใหม่ (New skills) 
และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ ท างานอย่างมีความสุข  
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ  
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับ
นานาชาติ 
  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564 ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สู่มาตรฐานสากล     
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  และเมื่อแยกงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า
งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่จัดสรรงบประมาณลงไปในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน 
   - ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
   - มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
   - จัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 และแบบรายงานผลการด าเนิน
โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือก ากับติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564  
   - มีการน าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
ผลการด าเนินการบริหารงบประมาณจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานว่า 
    กิจกรรมที่ตรวจสอบ ตรวจติดตามการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนิน
โครงการภายใต้แผนงบประมาณ  ผลการตรวจติดตาม  
     ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการและได้มีการจัดท าบันทึก
ข้อความขอเปลี่ยนระยะเวลาการใช้งบประมาณ  
    กิจกรรมที่ตรวจสอบ ตรวจสอบการด าเนินการบริหารงบประมาณภาพรวมผลการ
ตรวจติดตาม  
     มีการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ก าหนดปฏิทิน
การจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการจัดท าค าของบประมาณ และ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและมีข้อเสนอแนะให้ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ควรด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาในแผนที่ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีใน
การบริหารงบประมาณ  
  นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดท า รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานสรุปการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 2. คณบดีมอบหมายงานให้กับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่พัฒนามาจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
 3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
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  3.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
  3.2 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะไป
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะในปีงบประมาณถัดไป 
  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - ผลการด าเนินงานสูงขึ้น 7 ตัวชี้วัด  
   - ผลการด าเนินงานลดลง 3 ตัวชี้วัด   
  แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป 
   - พิจารณาตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย และก าหนดตัวชี้วัดใหม่ให้มีความท้าทาย 
   - ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบระยะเวลา
การประเมิน ได้แก่รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ด าเนินงานตามกิจกรรม√โครงการที่ระบุไว้ในแผนฯให้ครบถ้วน 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ facebook ชื่อ “แจ้งข่าวชาววิทย์ฯ@Faculty of 
Science”  (https:√√www.facebook.com√groups√1396653083949531√) ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง
และเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ผ่าน “ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ” ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http:√√st.nsru.ac.th√MISscience√index.php) 
 5. คณะด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี  โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน 
 6. ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับ
มาก 
 ตัวชี วัดที่  6.2 ผลการบริหารงบประมาณ 
  ตัวชี วัดที่ 6.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะได้รับการจัดสรรค์งบประมาณ จ านวน 15,860,911 
บาท 
   งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน 12,348,313 บาท  
   คิดเป็นร้อยละ 77.85 
  ตัวชี วัดที่ 6.2.2 ความสามารถในการหารายได้ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะหารายได้ จ านวน 100,000 บาท 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะหารายได้ จ านวน 1,500,000 บาท 
   คิดเป็นร้อยละ 1,400.00  
 ตัวชี วัดที่  6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ 
 จ านวนบุคลากรของคณะ  114  คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 114 คน 

https://www.facebook.com/groups/1396653083949531/
http://st.nsru.ac.th/MISscience/index.php
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  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 95 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 95  คน 
  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 19  คน 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 บุคลากรที่ได้รับการจัดสรรทุนศึกษาต่อ จ านวน  2  คน  คือ นางสาวเจนจิรา  เล็กอุทัย และ 
นางสาวอรุณวดี  ทองบุญ 
 บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานในประเทศ จ านวน  80  คน  
 จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่เชิญมาพัฒนาอาจารย์และบุคลากร  
2  คน  ดังนี้ 
  1. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารส่งเสรมิพฒันาอาจารยเ์พ ่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
หวัขอ้ "เขยีนหนงัส อวชิาการอยา่งไรใหไ้ดจ้ดัพมิพ ์เขยีนหนงัส อวชิาการอยา่งไรไมล่ะเมดิลขิสทิธิ"์  
   ช ่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรทีใ่หค้วามรูใ้นการอบรมเพ ่อเป็นประโยชน์ในการเขยีนหนังส อทางวชิาการที่
ถูกตอ้ง ณ หอ้งประชุม 718 อาคาร 7 
  2. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสหกจิศกึษาและการจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการ
ท างาน Work-Integrated learning (WIL)    

   ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.อลงกต ยะไวทย ์เป็นวทิยากร ในการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสหกิจ
ศกึษาและการจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่17-18 ธนัวาคม 2563 ณ 
หอ้งประชุมอมราวด ีชัน้ 3 อาคาร 14 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 ตัวชี วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 16 คน เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การรยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล 
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  โดยค านึงถึงความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน√หน่วยงาน ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมา 
ภิบาล ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 
  2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การรยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ 
  2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
  2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
  โดยค านึงถึงความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน√หน่วยงาน (2) ความ
เสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  (3) ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (6) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
  ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 1 โดยด าเนินการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยงโดยการจัดล าดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ × ผลกระทบที่จะเกิดความ
เสียหาย) ซึ่งระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจะมีผลต่อความส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของคณะ 
  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเพ่ือใช้เป็นแนวทางการแก้ไข ลด 
หลีกเลี่ยงเหตุที่จะท าให้คณะเกิดความเสียหาย ประกอบด้วย  ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง  
และความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตามความเสี่ยงแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  3.1 ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง 
   พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากอัตราการลดลงของประชากรและจ านวนนักเรียน
ที่จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ 
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   ส่วนผลกระทบจากการที่จ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลงก็อยู่ในระดับสูง เพราะพันธกิจ
ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี นอกจากนี้การลดลงของ
จ านวนนักศึกษายังส่งผลกระทบต่องบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
  3.2 ความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
   พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัว ครอบครัว
ของนักศึกษาหลายคนมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่วนโอกาสที่นักศึกษาจะออกกลางคันเพราะผลการเรียนนั้น
ค่อนข้างน้อย 
   ส่วนผลกระทบจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง เพราะส่งผลต่อ
การก าหนดงบประมาณรายรับที่เป็นงบรายได้ของมหาวิทยาลัย และยังมีผลต่อการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 
 4. ในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนในรูปแบบของโครงการ√กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้และรายงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้งเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการว่าสามารถแก้ไข ลด หรือหลีกเลี่ยง
เหตุแห่งความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการ√กิจกรรมที่ได้ด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  4.1 ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง 
   - คณะฯ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - คณะฯ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ร่วมจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียน
เครือข่าย 
  4.2 ความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
   - เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
   - ใช้เอกสารประกอบการสอนแบบออนไลน์ และใช้การส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
 5. ในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
พบว่าผลการด าเนินงานทุกโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความเสี่ยงลดลงทุกประเด็น ดังนี้ 
  5.1 ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง 
   - คณะฯ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    คณะฯ ด าเนินการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  และปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม แต่เนื่องจากระยะเวลาหลังจากหลักสูตรผ่านการอนุมัติจาก
สภากับการปิดรับสมัครนักศึกษากระชั้นชิด จึงท าให้ยอดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวยังไม่มีในรอบปี
การศึกษา 2563 แต่คาดว่าจะมียอดนักศึกษาสมัครเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2564 
   - คณะฯ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ร่วมจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียน
เครือข่าย 
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    คณะฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย การจัด
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ แต่ยอดสมัครของนักเรียนในหลายสาขาวิชาของคณะฯ เพ่ิมขึ้น
จากในปีการศึกษา 2563  
  5.2 ความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
   - เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
   - ใช้เอกสารประกอบการสอนแบบออนไลน์ และใช้การส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
 ตัวชี วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ  
 1.   ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ√กับมหาวิทยาลัย√คณะ ภายในประเทศ 
  1.1 โครงการอบรมพฒันาเคร อข่ายผูน้ านกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมรภ.
เขตภาคเหน อ  
   ลักษณะโครงการ 
   เป็นความร่วมมือด้านการส่งเสริมกิจกรรมอบรมพฒันาเคร อข่ายผูน้ านักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ในเขตภาคเหนือ 
   กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 
   ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มรภ. เขตภาคเหนือ โดยมีตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เข้าร่วมกิจกรรม  
 2. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ√กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เคร ่องม อตรวจวัดด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม (วทิยาศาสตรส์ุขภาพ) 
   ลกัษณะโครงการ 
   เป็นความร่วมม อกบัส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการเป็น
หน่วยรับตรวจสอบมาตรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
  2.2 กจิกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิน่ เพ ่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนใน
ชุมชนในเขตพ น้ที ่อ าเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์
   ลักษณะกิจกรรม  
   เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับชุมชนในเขตพ้ืนที่ อ าเภอ
บรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  
   กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะอาชีพเสริม              เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงอาชีพหลักพัฒนาอาชีพการเพ่ิมรายได้และพัฒนาสวัสดิการชุมชนในการแก้ไขปัญหา 
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ความยากจนให้แก่ชุมชน 
  2.3 กจิกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิน่ เพ ่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนใน
ชุมชนในเขตพ น้ที ่อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 
 
 
   ลักษณะกิจกรรม 
   เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับชุมชนในเขตพ้ืนที่ อ าเภอ
หนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  
   กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 
   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะอาชีพเสริม เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงอาชีพหลัก พัฒนาอาชีพการเพ่ิมรายได้และพัฒนาสวัสดิการชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้แก่ชุมชน  
 3. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ√กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน
ในระดับโรงเรียน  (เช่น  โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน  โครงการการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ  โดยมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยพะเยา ฯลฯ) และความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย (เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น
ต้น) 
 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจแสดงในตารางที่ 3.7 
ตารางท่ี 3.7 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ 

มิต ิและ ตัวชี วัด  คะแนน 
มิติท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา  17.88 

   ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.53 

   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การบริหารจดัการนกัศึกษาออกกลางคัน 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.35 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติท่ี 2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  20.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก 5.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รบัทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทยก์ารวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 
มิติท่ี 3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  15.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 5.00 



 

 

44 

 

มิต ิและ ตัวชี วัด  คะแนน 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5.00 
มิติท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการ  10.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนนุตามแผนในการให้บริการวิชาการ 5.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกดิจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั√คณะ 

 
5.00 

มิติท่ี 5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  10.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 

.0000   ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 
มิติท่ี 6 ด้านการบริหาร  20.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การบริหารองค์การ 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ผลการบรหิารงบประมาณ 1.00 

                  1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ 1.00 

                  2. ความสามารถในการหารายได ้ * 

  ตัวช้ีวัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย√คณะ 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การบริหารจดัการความเสี่ยง 4.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5.00 
                   (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 5.00 

                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ  
รวม  92.88 

 *  ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ   
  1. การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี วัดของแผนยุทธศาสตร์  
   คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน 7 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  70.00 
  2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 38 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 29
โครงการ  เป็นร้อยละ 76.32 
  3. การบริหารงบประมาณ   
   คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 15,860,911 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
12,348,313 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.85 
  หมายเหตุ   
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  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการไม่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการบางส่วน ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ เก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
 
 การสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทนอาจารย์   
 การสัมภาษณ์คณบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1.  การด าเนินงานของคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 
  ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดเด่นใน
การด าเนินงานแบ่งออกตามพันธกิจหลักได้ดังนี้ 
  1.1  ด้านการผลิตบัณฑิต และบุคคลทุกช่วงวัย  
   ในปีงบประมาณ 2564 คณะได้ส่งเสริมการบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experience) และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on)  โดยเริ่มจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
เรื่อง การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย ด้านการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน จ านวน 2 รางวัล 
นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนให้นักศึกษา ท ากิจกรรมส่งเสริมวิชาการนอกห้องเรียน เช่น การน าเสนอ
ผลงานวิจัย จนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ านวน 2 รางวัล รวมทั้งด าเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง soft skill ให้แก่นักศึกษา  และคณะยังเได้ท าจัดท าหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน 
17 หลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Reskilling) และเสริมทักษะใหม่ (Upskilling) เพ่ือประชากรทุกช่วงวัย 
โดยปีการศึกษา พ.ศ.2564 คณะ ท าการประชาสัมพันธ์โดยเน้นทางสื่อมัลติมิเดีย รวมทั้งจัดโครงการค่ายวิทย์
สัญจร จ านวน 4 ครั้ง  และประชาสัมพันธ์และด าเนินโครงการบริการวิชาการรวมกับส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ส่งผลให้มีจ านวนนักศึกษารายงานตัวในปีการศึกษา 2564 มีทั้งสิ้น 444 คน เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2563 ที่มีนักศึกษารายงานตัว 366 คน 
   ในอนาคตคณะจะมุ่งเน้นให้หลักสูตรในคณะจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ให้
เต็มรูปแบบมากขึ้น รวมถึงพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของบุคลากรทุกช่วงวัย และเตรียม
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา เพ่ือตอบโจทย์ บุคลากรทางการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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  1.2 ด้านการบริการวิชาการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมีศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ด าเนินการโครงการเพ่ือให้เป็นศูนย์
ตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือบริการตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงคณะยังมีศูนย์สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้แก่สถานประกอบการ และเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการท างานให้กับนักศึกษาหลักสูตรอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
   นอกจากนี้คณะยังด าเนินโครงการต่อยอดและส่งเสริมทักษะอาชีพให้ความรู้กับคนในชุมชน
ท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากของ
มหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้คณะด าเนินโครงการในพ้ืนที่ อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี และ อ าเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา 
(Education and Community Improvement Center : ECI Center) คณะได้ด าเนิน จ านวน 6 โรงเรียน 8 
โครงการ  
   คณะจัดโครงการบริการวิชาการระดับประเทศ ได้แก่ โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ 
รวมถึงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่มีการปรับรูปแบบ แบบออนไลน์ 100 % มีคนร่วมงานกว่า 26,199 
คน และเป็นปีที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ มาด าเนินกิจกรรม 
   ในอนาคตคณะมุ่งเน้นการบริการวิชาการ ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง บูรณาการผลจากงานวิจัย
กับการบริการวิชาการ น าผลต่อยอดจากงานวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน   
  1.3 ด้านการวิจัย  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐาน ปลอดภัยกับ 
บุคลากรและนักศึกษาที่ด าเนินการวิจัย และการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ 2564 ห้องปฏิบัติการของ
คณะผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับกับสารเคมี (ESPReL) และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่าคณะมีจ านวนงานวิจัยที่มาก และตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ิมข้ึน 
ได้รับงบประมาณโดยภาพรวมสูง (มากกว่า 60,000 บาทต่อหัว) คณะได้พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางการ
วิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยโดยตั้งทุนวิจัย โดยมีเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น มุ่งเน้นการน าไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้ยังตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเสริมบุคลากรท างานวิจัยในการท างาน เพ่ือการพัฒนางานของ
องค์กร โดยคุณภาพงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะ คณะจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการต่อ บุคลากรท่านอ่ืน  
   ในอนาคตคณะจะมุ่งเน้นน าองความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ สร้างให้เกิดนวตกรรม 
เพ่ือแก้ปัญหา ให้แก่ท้องถิ่นและสร้างรายได้มหาวิทยาลัย 
  1.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
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   ทางคณะมีการด าเนินการบูรณาการกับพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย 
และบริการวิชาการ คณะมีสาขาคหกรรมที่เป็นสาขาหลักในการพลักดันกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางสาขาคหกรรม รวมกับอาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
ด าเนินโครงการศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร เพ่ือสร้างนวตกรรมอาหารต่อยอดองค์
ความรู้ของท้องถิ่น 
   ในอนาคตคณะจะมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างนวตกรรมจากศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มื้ออาหารว่าง เพ่ือลดรายจ่ายสร้าง
รายได้แมหาวิทยาลัย 
  1.5 ในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร  
   ทางคณะเน้นการใช้ระบบสารสนเทศ ในทุกมิติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง 
และตรวจสอบได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเป็นทุกพุธที่ 1 
ของเดือน และจัดการประชุมอาจารย์ทั้งคณะทุกภาคการศึกษา แสดง ดัชนีชี้วัดผลงาน ( KPI,  Key 
Performance Indicator) การด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล 10 ประการ ของทีมผู้บริหาร  รวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้การสื่อสารในองค์กรมีข้อผิดผลาดให้น้อยที่สุด  และมีผู้รับรู้
ข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด 
   ในอนาคตคณะจะมุ่งเน้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรในทุกมิติ
มากขึ้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของคณะที่มีแนวโน้มได้รับงบประมาณลดลง 
 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ 
  คณะจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะได้น านโยบายบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากการประชุมสี่สภา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาทบทวนในแผนการท างานนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีก าร
ด าเนินการให้บุคลากรกรของมหาวิทยาลัยทุกคนมีส่วนร่วมในการรับชม รับฟังการ ถ่ายทอดสดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  และส านักงานสภาจะส่งสรุปมติของสภามหาวิทยาลัยให้แก่คณบดีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประการ
บริหารของคณะทุกครั้งที่มีการประชุม  
 3.  ในปัจจุบัน อาจารย์ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่มีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็น
ความต้องการจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป คณะมี
แนวทางพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ นอย่างไร 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมีแนวทางพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็น แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะจ าเป็นเร่งด่วน และการพัฒนาทักษะเพ่ือการท างานที่
หลากหลายในอนาคต 
  3.1 การพัฒนาอาจารย์ให้มีมีทักษะจ าเป็นเร่งด่วน   
   เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ส่งผลให้คณะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนใน
ที่ตั้งได้ ทางผู้บริหารจึงวางแผนปรับเปลี่ยน ปรับลดงบประมาณพัฒนาอาจารย์รายหัว มาให้คณะจัดโครงการ 
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ในประเด็นเร่งด่วน โดยจัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ในด้านการการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  3.2 การพัฒนาทักษะเพ่ือการท างานที่หลากหลายในอนาคต 
   คณะได้วางแผนการด าเนินการพัฒนาทักษะบุคลาการให้สามารถท างานที่หลากหลายได้ 
โดยจัดสรรงบประมาณและ แบ่งรูปแบบการพัฒนาเป็น 2 ส่วน หลัก ๆ เพ่ือช่วยลดงบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์  ดังนี้ 
   -   การพัฒนาทักษะในเชิงกว้าง เช่น พัฒนาการเรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาทักษาะ
อาจารย์พร้อมกันทั้งคณะ เช่น ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยจัดการอบรมเตรียม
ความพร้อมให้กับคณาจารย์ และมีกระบวนการการจัดการความรู้ (KM) โดยเชิญอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ที่มีมาตรฐานในระดับสูงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในคณะ 
   - การพัฒนาทักษะในเชิงลึก ที่เป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะแต่ละศาสตร์ที่อาจารย์ต้องการ
มีความเชี่ยวชาญ เช่น 
    จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการอบรมสัมมนา เพ่ือให้
อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ ในประเด็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาการ และได้รับความรู้ อัปเดตข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท างาน 
    จัดสรรงบประมาณส าหรับการบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน เพ่ือให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้บูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนกับการท างานจริงซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งอาจารย์และ
นักศึกษา โดยอาจารย์นั้นจะได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการ
ฯ รวมทั้งเกิดทักษะในการสร้างเครือข่าย การเข้าถึงชุมชน สถานประกอบการ และสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยต่อไป 
    จัดสรรงบประมาณส าหรับการวิจัยให้กับอาจารย์โดยเน้นงานวิจัยที่อาจารย์สามารถ
ด าเนินการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงชุมชน การจดอนุสิทธิบัตร หรือเชิงวิชาการ เช่น การตีพิมพ์ผลงาน เพ่ือ
อาจารย์ได้พัฒนาทักษะในด้านการวิจัย และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับการเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะในการเขียนและน าเสนอบทความวิจัย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
    ด าเนินการเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชน และภาครัฐ 
ที่ต้องการความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น บริษัทที่
ด าเนินการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือให้อาจารย์
ในคณะได้ใช้ความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ในการบริการวิชาการ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในภาคอุตสาหกรรม  
เอกชน และหน่วยงานภาครัฐเพื่อ Up-Skill Re-Skill รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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    สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าหลักสูตร Credit Bank และจัดการอบรมระยะสั้น การแข่งขัน 
และประชุมวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์ได้สร้างศักยภาพและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาที่
เกิดข้ึน 
 4.  ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของคณะคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
  4.1 จ านวนนักศึกษาเลือกเรียนจ านวนมากส่วนใหญ่ได้แก่หลักสูตรทางสุขภาพ และคอมพิวเตอร์ 
ขณะที่ในบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาน้อย สวนทางกับจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยในปี
การศึกษา พ.ศ.2564 ทางคณะมี 2 หลักสูตรที่ไม่สามารถเปิดได้ ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีทางชีวภาพ  และ
หลักสูตรวิทยาการค านวณ รวมถึงหลักสูตรที่สามารถเปิดได้แต่ยังมีนักศึกษาเข้าเรียนน้อยได้แก่หลักสูตรทาง 
Pure science (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะคณิตศาสตร์) มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยยังคงใช้เกณฑ์ 10 
คน ถึงจะให้เปิดหลักสูตรนั้นได้ ท าให้หลักสูตรเหล่านี้ในอนาคตจะค่อย ๆ ถูกยุบไป ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัย
ควรออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการก าหนดจ านวนคนในการเปิดหลักสูตร และควรค านึงถึงหลักสูตรในลักษณะ
เนื้อหาที่เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานไว้ โดยไม่ค านึงถึงเพียงจ านวนนักศึกษาเพียงอย่างเดียว และควรมีแนวทางใน
การด าเนินกรณีหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ ว่าให้คณาจารย์ในหลักสูตรด าเนินการพันธกิจด้านอ่ืน
ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย เช่น วิจัย บริการวิชาการ โดยคณะพยายามด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบโจทย์วัยท างาน โดยการบูรณาการข้ามศาสตร์ รวมถึงใช้ศัยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้ด าเนินการตามพันธกิจอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน 
  4.2 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการด าเนินงานของคณะและกิจกรรมนักศึกษา
ลดลง เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนงบขั้นต่ าส าหรับการจ้างบุคลากรก่อนเหลืองบเท่าไหร่ถึงจัดสรร
ลงสู่คณะ ซึ่งท าให้มีการจ้างคนเพ่ิมขึ้นกระทบงบการด าเนินงานของคณะและกิจกรรมนักศึกษา ข้อเสนอแนะ 
ควรวิเคราะห์อัตราก าลังที่ชัดเจน ภาระงานขั้นต่ าที่เหมาะสมในการจ้าง และควรบูรณาการบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญใกล้เคียงกันระหว่างคณะ 
 5. การระบาด COVID19 คณะประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล
หรือไม่และต้องการได้รับสนับสนุนอย่างไร 
  ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 (COVID-19) คณะมีการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อม 
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ รวมทั้งส ารวจความต้องการ ปัญหาด้านต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนจากอาจารย์ และรับข้อเสนอ ความต้องการของอาจารย์มาด าเนินการ เช่น การจัดอบรมการ
ออกแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จึงท าให้สามารถ
บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนได้ แต่ยังคงประสบปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์ได้ด าเนินการโดยการถ่ายคลิปในปฎิบัติการต่าง ๆ หรือท าปฏิบัติการผ่านการ
สอนออนไลน์ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาในนักศึกษาบางคนมีขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์ในการเรียน ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 



 

 

50 

 

  ต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือเครื่องมือทางการเรียนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน 
รวมทั้งต้องการการสนับสนุนโปรแกรม ระบบ ด้านการจัดการเรียนการสอน การสอบออนไลน์ที่สามารถจัด
กิจกรรมได้หลายหลายรูปแบบ  
 6.  ประเด็นกระทรวง อว. ให้ความส าคัญและจ าน าไปสู่การจัดสรร งบประมาณ ตาม พรบ.
อุดมศึกษามาตรา 45 (3) คือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ดังนั นท่านเห็นว่าจะ
ก าหนดทิศทางอย่างไร ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและผลิตก าลังคนตามความต้องการ
ของประเทศ 
  จากความเห็นส่วนตัวคิดว่า ในช่วงแรกมหาวิทยาลัย ควรเน้นการสื่อสารองค์กร ให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหรือพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และล าดับความส าคัญในการ
พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการมีงาน
ท าของนักศึกษาในพ้ืนที่ให้ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานในระยาวของ
มหาวิทยาลัย เป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควร
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการด าเนินการ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว แบ่งบทบาทหน้าที่ วิเคราะห์และเก็บรวบรวมผลการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพ่ือไล่
ระดับ ตอบตัวชี้วัดทั้งหมด  
 7.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวง 
  เห็นด้วยเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (area 
based) ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการมาในอดีต การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย จะท าให้
หน่วยงานเห็นจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัย มีบริบท ต่อการท าหน้าที่ 
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงคิดเมื่อเกิดการแบ่งกลุ่ม จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
ไม่ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัยกลุ่ม อ่ืน ทั้งด้านการผลิตก าลังคน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจต้องปรับตัวในการด าเนินการตามพันธิจ 
ให้สอดคล้องกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่มากขึ้น  เช่น ปรับเปลี่ยนงานวิจัยพ้ืนฐาน เป็นการท างานวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหา และสร้างนวตกรรมตอบโจทย์ของพ้ืนที่ เป็นต้น 
 8.  มหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs บนพื นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น โดยพัฒนาที่ครอบคลุม พ้ืนที่
ให้บริการ โดยพัฒนาทั้งในมิติของการผลิตก าลังคนที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น  การ
บริการวิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และงานวิจัยทั้งในเชิงแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีการด าเนินกิจกรรมการบูรณาการ โดยใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งมี
หน่วยงานที่ด าเนินการ และส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมุ่งให้ผล
ประโยชน์ของการพัฒนากระจายไปยังกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมโดยมีนโยบายการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นพัฒนา
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คนทุกช่วงวัย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และมีความร่วมมือจากทั้งจากชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น การท าความร่วมมือด้านพืชสมุนไพร กับบริษัทเกตเตอร์ฟาร์มา เป็นต้น  
 9.  ความร่วมมือใน หรือต่างประเทศ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือเฉพาะภายในประเทศ ทั้งการ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือลดงบประมาณ และก าลังคนในการด าเนินงานบาง
กิจกรรมกรรม เช่น ในการด าเนินงานวันวิทยาศาสตร์ ทางคณะได้ขอความร่วมมือกับส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้มาด าเนินการในส่วนของพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่ เพ่ือให้สมพระเกียรติ และมีความถูกต้องตามราชพิธี รวมถึงท าความร่วมมือกับส านักส่งเสรมวิชาการ
และงานทะเบียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการแก่โรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่  ขณะที่หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยทางคณะได้ท าความร่วมมือกับหลากหลายมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมมือใรการด าเนินกิจกรรมในงาน
ถ้วยพระราชทานคณิตศาสตร์ และในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 นอกจากนี้คณะมีการด าเนินการร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นหน่วยตรวจวัด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงคณะยังด าเนินการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนสวนกุหลาบ 
นครสวรรค์ ในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน และนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกัน 
นอกจากนี้คณะยังขอความร่วมมือกับเทศบาลต าบลบางละมุง ต าบลบางประมุง อ าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในโครงการยุวชนอาสา และจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะคืนสู่ชุมชน  
นอกจากนนี้คณะยังท าความร่วมือกับวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่อาจารย์ และนักศึกษาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มสตรีหนองรังนก จังหวัดชัยนาท  และ กลุ่มแม่บ้านต าบลหนอง
กระเจา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 
 
 การสัมภาษณ์ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทนอาจารย์  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1. การด าเนินงานของสาขา ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมามีอะไรเป็นจุดเด่นและมุ่งเน้น
พัฒนาเรื่องใด 
  1.1 มีการพัฒนาโดยใช้ประเด็นหลักในเรื่องของ reinventing university โดยเน้นเรื่องการ
พัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ โดยมีการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรภายในสาขาวิชาและภายนอกสาขาวิชา และมี
จุดเด่นของสาขาในด้านการพัฒนานักศึกษาไปควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้คณะยังจัดท า SWOT 
เพ่ือหาภาพรวมในการพัฒนาองค์กร ท าให้คณาจารย์ต่างสาขาน าจุดเด่นของแต่ละสาขามาพัฒนาร่วมกัน 
ตัวอย่างการพัฒนางานในสาขาวิชา คือ การพัฒนานักศึกษา ทางสาขาวิชามีการจัดค่ายเคมีสัมพันธ์ โดยให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน การลงมือทดสอบการปฏิบัติการ และอีกทั้งยังมีบทบาทใน
หลายๆด้าน เช่น การเป็นผู้ด าเนินรายการ เป็นฝ่ายสันทนาการเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสาขาวิชาเคมี และการเป็นวิทยากรในด้านเนื้อหาที่น าไปสอนนักเรียน 
ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนานักศึกษาไม่เพียงแต่มุ่งเน้นทักษะด้านวิชาการเท่านั้น แต่สอนในเรื่องทักษะ
ทางสังคมด้วย  
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  1.2 เน้นการสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์และการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
การด าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  1.3 ผลักดันการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา  
  1.4 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท างานให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 2. การประสานเพื่อน านโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของสาขาวิชา 
  2.1 มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับฟังประชุมเกี่ยวกับการแถลงนโยบายในแต่ละปีโดย
การถ่ายทอดการประชุม เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับทราบร่วมกัน และจ าได้วางแผนการด าเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.2 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและด าเนินการให้ คณะ หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจ าสาขา
ปฏิบัติตาม เน้นพัฒนาการวิจัย การพัฒนาท้องถิ่น เน้นการยกระดับทางด้านวิชาการและถ่ายทอดสู่ชุมชน ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 3. ในปัจจุบัน อาจารย์ท่ีมีคุณภาพและมีทักษะท่ีสามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการ
จ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป คณะ√วิทยาลัย มีแนวทาง
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ น อย่างไร 
  3.1 อาจารย์ในสาขาวิชามีการท างานร่วมกันระหว่างสาขาและต่างสาขา รวมถึงการท างาน
ร่วมกันระหว่างคณะ โดยที่อาจารย์จะมีการปรับตัวในการท างานแม้ว่าจะจบการศึกษาในลักษณะ pure 
science มาแต่เมื่อมาท างานในองค์กรที่เน้นชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนองค์ความรู้ ทาง
วิชาการร่วมกับการพัฒนาชุมชน ยกตัวอย่างในส่วนของการท างาน เริ่มต้นจะหาความร่วมมือกับอาจารย์ต่าง
สาขาก่อน แล้วน าจุดเด่นของงานวิจัยมาร่วมกัน เพ่ือให้ตอบโจทย์ของชุมชน จากนั้นเริ่มขยายผลไปในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการของโครงการ อพ.สธ. ก็จะมีการลงชุมชนเพ่ือไปเห็น
สภาพปัญหาในชุมชนที่แท้จริง ซึ่งท าให้เรามีพ่ีเลี้ยงในการท างานด้านชุมชน จุดนี้เป็นจุดที่พวกเราต้องปรับตัว 
ไม่ใช่จุดที่เป็นข้อจ ากัด 
  3.2 เข้าร่วมโครงการ ESPReL ตามนโยบายของส านักงานวิจัยแห่งชาติที่มีการผลักดันให้เกิด
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีสถาบันการศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นแม่ข่าย 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) ที่ท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษารวมถึงก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยลูกข่าย 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) ท าให้เราสามารถเปิดโลกทัศน์ทั้งในด้านการท างานที่ เกี่ยวข้องกับสายงาน
ของสาขาวิชาเพ่ือให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  
  3.3 สนับสนุนงบประมาณให้กับอาจารย์ในการพัฒนาตนเอง 
  3.4 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
  3.5 จัดสรรทุนส าหรับการท าวิจัยทั้งทุนภายในที่เป็นทุนของคณะและทุนของสถาบันวิจัย 
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 4. ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของคณะคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร  
  4.1 การสะท้อนวิชาชีพแต่ละหลักสูตรในคณะยังไม่ชัดเจนต่อภาคอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์
หรือหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ อันเนื่องมาจากการร่วมมือระหว่างคณะกับภาคอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์
หรือหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความสนใจ
ในการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน  ดังนั้นทางคณะควรต้องน าเสนอวิชาชีพในแต่ละหลักสูตรที่มีมิติสัมพันธ์ต่อ
สังคม อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการให้เข้าถึง เข้าใจ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายวิชาชีพนั้น ๆ 
  4.2 จ านวนของนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่เปิดใหม่ 
  4.3 จ านวนนักศึกษาที่ลดลงของบางหลักสูตร  แม้ว่าในภาพรวมจะมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นแต่
เพ่ิมข้ึนในลักษณะของการกระจุกตามสาขาวิชาต่าง ๆ  
  4.4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 5. การระบาด COVID19 สาขาประสบปัญหาในการจัดการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล
หรือไม่ และต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างไร 
  5.1 การระบาด COVID19 ส่งผลกระทบโดยตรง เนื่องจากรายวิชาในสาขาส่วนใหญ่เป็นการ
ปฏิบัติ จึงต้องการให้สนับสนุนการเข้าถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน โดยเปิดช่องทางให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันเข้า
มาท าภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดที่เหมาะสม 
   อย่างไรก็ตามสาขาวิชาพยายามจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และ
บริบทพ้ืนฐานของนักศึกษา ซึ่งทางคณะได้สนับสนุนให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  และได้จัด
อบรมรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการ
ด าเนินการแต่ละสาขาวิชาภายในคณะ  และมีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
 6. ประเด็นที่กระทรวง อว.ให้ความส าคัญและจะน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณ ตาม พรบ.
อุดมศึกษา มาตรา 45(3) คือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ดังนั นท่านเห็นว่าจะ
ก าหนดทิศทางอย่างไร ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และผลิตก าลังคนตามความ
ต้องการของประเทศ 
  6.1 มหาวิทยาลัยด าเนินนโยบายสอดคล้องกับประเด็นที่กระทรวง อว . ให้ความส าคัญ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นผ่านโครงการต่างๆที่ทางกระทรวง อว . มีการจัดสรรงบประมาณมา
ให้กับทางมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณไปในแต่ละคณะและกระจายไปยังสาขาวิชา
ต่าง ๆ   
  6.2 เน้นการบริการสู่ชุมชนที่ยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม ผลิตก าลังคนที่มี
คุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ 
  6.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทีหลักสูตรระยะสั้น ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง 
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  การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง มหาวิทยาลัยอยู่กลุ่มการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ซึ่ง
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการจัดกลุ่มตามศักยภาพและความพร้อมของคณะที่มีทั้งหมดในสถาบัน และถึงแม้ว่าจะมี
ศาสตร์เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นมา แต่คณาจารย์พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น  รวมถึง
เป็นการส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างศาสตร์ความรู้มากขึ้นอีกด้วย  อย่างไรก็ตามอาจจะยากตอน
น าเสนอว่าเราท าตามตัวชี้วัดได้เท่าไร อย่างไร 
 8. มหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาอย่างยังยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs บนพื นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 คณะมีส่วนในการพัฒนาในแนวทาง SDGs เพราะหลายๆโครงการในมหาวิทยาลัยที่อนุมัติจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในรูปแบบโครงการยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เข้าไปด าเนินงานตาม
โครงการ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีกลุ่มคณาจารย์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในหลาย ๆ โครงการ เช่น 
โครงการสีย้อม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มี
การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการส่งข้อเสนอโครงการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
ฟังผลการพิจารณา 
 9.  ความร่วมมือในหรือต่างประเทศ   
  มีความร่วมมือภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 เช่น การจัดโครงการ
ต่าง ๆ ที่เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือการน าเสนอผลงานผ่านเวทีออนไลน์  และการร่วมมือ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReLs กับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 10. ความคิดเห็น√ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
  ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีเครือข่ายการวิจัยซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของบุคลากร นักศึกษา และ
องค์กร   
 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี จากการตอบบบสอบ
ถามของบุคลากร  จ านวน 114 คน จากบุคลากร จ านวน 114 คน หรือร้อยละ 100.00 ปรากฏดัง ตารางที่ 3.8 
– ตารางที่ 3.11  
ตารางท่ี 3.8 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1.1 
ความเป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 4.46 ดี 7 

1.2 
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.57 ดีมาก 4 

1.3 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 4.68 ดีมาก 1 
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1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 4.58 ดีมาก 3 

1.5 
ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต
ของคณะ 4.52 ดีมาก 5 

1.6 
ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 4.61 ดีมาก 2 

1.7 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 4.52 ดีมาก 5 

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 4.43 ดี 11 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 4.40 ดี 12 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 4.46 ดี 7 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก 4.44 ดี 10 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 4.46 ดี 7 

รวม 4.51 ดีมาก  
  จากตารางที่ 3.8 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของคณบดี  อยู่ในระดับ “ดี”  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับ คือ ความสามารถในการ
บริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามแผนยุทธศาสตร์  และทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ต่ าสุดสามอันดับ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก  ความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ  และการสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการ
บริหารงาน 

ตารางท่ี 3.9 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของคณบดี 
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 4.63 ดีมาก 2 

2.2 

หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 4.63 ดีมาก 2 

2.3 

หลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 4.65 ดีมาก 1 

2.4 หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  4.61 ดีมาก 4 



 

 

56 

 

2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา√ประเด็นส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์√เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.46 ดี 6 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 4.47 ดี 5 

 รวม 4.57 ดีมาก  

 จากตารางที่ 3.9 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดีมาก” 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับ คือ หลักความโปร่งใส : การ
ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  และหลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย  ส่วนข้อที่มีเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุดสองอันดับ     
คือ หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและ
คุ้มค่า  และ หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์√
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุง
แก้ไข 
ตารางท่ี 3.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 

ภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1 ภาวะผู้น า 4.51 ดีมาก 2 
2 ธรรมมาภิบาล 4.57 ดีมาก 1 

รวม 4.54 ดีมาก  
 จากตารางที่ 3.10 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี อยู่ในระดับ  
”ดีมาก”  
 
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิด เห ็นต ่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร จ านวน 114 คน จากบุคลากร จ านวน 114 คน หรือร้อยละ 100.00  ปรากฏดัง
ตารางที่ 3.11 
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ตารางท่ี 3.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

1. การบริหาร 4.56 มากที่สุด  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.58 มากที่สุด 1 

1.2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 4.53 มากที่สุด 3 

1.3 
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 4.57 มากที่สุด 2 

2. บทบาทหน้าที่ 4.57 มากที่สุด  

2.1 
การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 4.57 มากที่สุด 2 

2.2 
การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน  4.58 มากที่สุด 1 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัย 4.44 มาก  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 4.52 มากที่สุด 1 

3.2 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 4.41 มาก 2 

3.3 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 4.38 มาก 3 

 
4. แนวทางการท างาน 

 
4.40 

 
มาก  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
คณะ 4.39 มาก 2 

4.2 
การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของคณะและมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 4.40 มาก 1 

รวม 4.49 มาก  
 จากตารางที่ 3.11 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบด ีอยู่ในระดับ “มาก”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์   
   2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) 
หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน   
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 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัย  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน    
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การจัดหา การบริหาร
ทรัพยากร และทรัพย์สินของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการประเมินผลงาน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.64 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
3.68 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 70.00 คิดเป็นระดับคะแนน 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง   
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 38 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 
29 โครงการ  เป็นร้อยละ 76.32  คิดเปน็ระดับคะแนน 3.82 อยู่ในระดับ ดี 
   2.3 การบริหารงบประมาณ 
    คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน   14,530,972 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน  11,287,639 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.68 คิดเป็นระดับคะแนน 3.88 อยู่ในระดับ ดี 
   การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตารางที่ 3.12  
ตารางท่ี  3.12  สรุปการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.74 ดมีาก 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 4.47 ดี 

  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  5.00 ดีมาก 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5.00 ดีมาก 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.00 ดี 
2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 40 3.68 ดี 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.50 ปานกลาง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 3.82 ดี 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.89 ดี 
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ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
รวม 90 4.21 ดี 

 3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 
  

4.53 ดีมาก 
  ภาวะผู้น า 5 4.51 ดีมาก 
  ธรรมาภิบาล 5 4.57 ดีมาก 

 จากตารางที่ 3.12 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ      
ดีมาก 

การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาจารย์ในคณะท าวิจัย จ านวน 34 เรื่องและงานวิจัยทั้งหมดเป็น
งานวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่นซี่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างดียิ่ง 
 ข้อเสนอแนะ 
 ถึงแม้ว่างานวิจัยของคณะจะได้โจทย์การวิจัยจากท้องถิ่นทั้งหมด  แต่จากรายงานการใช้ประโยชน์
งานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 และน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า คณะมีผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 47 รายการ  ซ่ึงส่วนใหญ่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน
การสอน จ านวน 43 รายการ  หรือร้อยละ 91.49  และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 1 
รายการ  หรือร้อยละ 2.13  ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะควรเน้นให้อาจารย์ที่ท าวิจัยวางแผนใน
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.  ข้อมูลบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลการด าเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..                     สรุปรายงานการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
………..       รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
………..         รายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
………..     สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.  
………..      รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.  
………..      รายงานการศึกษาตนเองประจ าปีการศึกษา 2563. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละชั นปี ปีการศึกษา 2563. 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ภาคผนวก ข 
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายใน
องค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้
สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/ 
สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ส านัก/สถาบัน 
หน่วยงานที่รับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้รับการประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน   
รายการที่ประเมินและติดตาม 

1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ และ  
ส านัก/สถาบัน  
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     3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจต่อคุณภาพ   

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร 
รายงานผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ 
  วิธีการ 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 
 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล  และความ      
พึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
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 6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่รับ
การประเมิน   
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
 น  าหนักในการประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน             ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน         ร้อยละ 10 

การค านวณคะแนนผลการประเมินและการแปลความหมายของคะแนน 
 การค านวณคะแนนผลการประเมิน 
 คะแนนผลการประเมินแต่ละรายการ  ค านวณดังนี้ 
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจ     (A1) 
  1.1  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

    A1 =
A1.1x15+A1.2x25+A1.3x10

50
  

               A1.1 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริหาร 
               A1.2 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
               A1.3 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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 2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  (A2) 

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 การค านวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม  (A) 

                A =
(A1x50)+(A2x20)+(A3x10)+(A4x10)

90
 

 การแปลความหมายของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับการด าเนินงาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 

4.51 – 5.00          ดีมาก               ดีมาก 
3.51 – 4.50          ดี               ดี 
2.51 – 3.50          ปานกลาง               ปานกลาง 
1.51 – 2.50          ควรปรับปรุง               ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.50          ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุง 
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การสรุปการประเมินผลงาน 
 การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 50 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 10 

สรุปการประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจ 50 
 1.1 การบริหาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ 

 
40 

 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 2.  ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  
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ภาคผนวก ค 
ตัวชี วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหา 
วิทยาลยั 

คร ุ
ศาสตร ์

มนุษย์ฯ การ
จัดการ 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติที่ 1 ดา้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา       
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา * * * * * * 
มิติที่ 2 ดา้นการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์       
ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอก * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวจิัยทีโ่จทยก์ารวจิัยได้มาจากท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชนข์องผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา (ดา้นการเรยีนการสอน การบรกิาร
วิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้  
นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  

* * * * * * 

มิติที่ 3 ดา้นการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั       
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 
มิติที่ 4 ดา้นการบริการวชิาการ       
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
มิติที่ 5 ดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหา 
วิทยาลยั 

คร ุ
ศาสตร ์

มนุษย์ฯ การ
จัดการ 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติที่ 6 ดา้นการบริหาร         
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การบริหารองค์การ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ผลการบริหารงบประมาณ * * * * * * 
                 1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ * * * * * * 
                 2. ความสามารถในการหารายได ้ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเส่ียง * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ * * * * * * 
                 (1)  ภายในประเทศหรือต่างประเทศ * * * * *  
                 (2)  ภายในประเทศและต่างประเทศ      * 

รวม 20 20 20 20 20 20 

 

หมายเหตุ ตัวชี วัดที่ 6.2 และตัวชี วัด 6.5  จะพิจารณาให้สอดคล้องตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงใน ระดับประเทศ  
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

1.1 ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน   

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2 ผลการบริหารจัดการ
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 

   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) เทียบ

กับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 (รวมทุกชั้นปี) ลดลง

ร้อยละ 5  

คะแนน 

คะแนน 5  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 5.00 

คะแนน 4  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 4.00 

คะแนน 3  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 3.00 

คะแนน 2  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 2.00 

คะแนน 1  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 1.00 

คะแนน 0  :  ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.00 

 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

1.3 การประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนของอาจารย์  

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 
 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

     ชนิดตัวชี วัด : กระบวนการ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1 .  มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานั กศึ กษา ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ต้องมีกิจกรรมทุกประเภท) 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย/คณะ   
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

 

2.1 เงินสนับสนุนการท าวิจัย
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

 
 

2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ได้รับทุนท าวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์ 
  1.  สังคมศาสตร์ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 25,000 บาท ขึ้นไป
ต่อคน 
  2.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 60,000 
บาทข้ึนไปต่อคน 
คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 

เกณฑ์ 
  ร้อยละของอาจารย์ได้รับทุนท าวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป 
คะแนน      
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 
 
 
 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 

 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัย
ได้มาจากท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า  

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่นเทียบกับ 
จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีนั้น  
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 15 ขึ้นไป 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2.4 การใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา  
(ด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้  นวัตกรรม หรือเชิง
พาณิชย์)         

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561−2564

 

คะแนน 
          มากกว่าร้อยละ 50  =  5  คะแนน 
          ร้อยละ 46 – 50     =  4  คะแนน 
          ร้อยละ 41 – 45     =  3  คะแนน 
          ร้อยละ 36 – 40     =  2  คะแนน 
          น้อยกว่าร้อยละ 36  =  1  คะแนน 

หมายเหตุ 
   จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561-
2563  และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2564  ให้นับทุกผลงาน  แม้ว่า
ผลงานนั้นจะมีการไปใช้ประโยชน์แล้วในปีอ่ืน ๆ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

3 . 1  กา รส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนา

ท้องถิ่น 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 

วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวชิาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 

คะแนน 

  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

3.3 การยกระดับคุณภาพการ 

ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 

วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ิน

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 .1  การจัด โครงการบริ การ

วิชาการและทรัพยากรสนับสนุน

ตามแผนในการให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี วัด :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุน 
2. ให้แนวทางแก่คณาจารย์ในการบริการวิชาการ 
3. ด าเนินโครงการการบริการวิชาการ 
    - โครงการ..... 
    - โครงการ..... 
                ฯลฯ 
4. การประเมินผลโครงการการบริการวิชาการ 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ 
คะแนน  
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

หรือท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจาก

การให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ

ท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 

วิธีการค านวณ 

 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1.  คณะ 

2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี วัด :  ปัจจัยน าเข้า 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

จ านวนโครงการ 20 โครงการขึ้น 

 ระดับคณะ ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับจ านวน

โครงการ 10 โครงการขึ้นไป 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบด ี

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน 

     ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่

มหาวิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เทียบกับ

จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/

คณะ 

 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 

5 คะแนน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบดี 

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564  
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้คณะ ที่เก่ียวข้องไปด าเนินการ 

3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง

และเชื่อมโยงกับองค์การภายนอก 

5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย คณะ  

6. คะแนนระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  4.0 จาก

คะแนนเต็ม 5.0  

คะแนน 

   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 

   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไม่เกิน 2 ข้อ 
 

1.  คณะ 

2. มหาวิทยาลัย 
 

    1.  แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
     2. แบบประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
      6.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
     
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
      6.2.2 ความสามารถในการหา 
รายได้ 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
เกณฑ์ 
 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ที่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
หมายเหตุ 
1. ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ก็บจากนักศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย   
   ระดับคณะให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมาคิดเป็นค่าระดบั
คะแนน 
3. ระดับมหาวิทยาลัยใหร้วมคะแนนตามตัวช้ีวัด 6.2.1 และ ตัวช้ีวดั 6.2.2 
แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564  
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

วิธีการค านวณวิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
  1. การจัดสรรทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
  2. การศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากร 
  3. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
มาพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
  4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
คะแนน 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป 
   คะแนน 4 : ร้อยละ 40.00 – 49.99 
   คะแนน 3 : ร้อยละ 30.00 – 39.99 
   คะแนน 2 : ร้อยละ 20.00 – 29.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่า ร้อยละ 20.00 

1. คณะ 

2. มหาวิทยาลัย 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

          ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 
1.  มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ ยงระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย 
2. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีความเหมาะสม 
4.  แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสม 
5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 1 ข้อ 

1. ส านักงานอธิการบดี 

2 .  หน่ วยตรวจสอบ

ภายใน 

3. คณะ 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 

6.5 การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

     (1) ภายในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการ

จริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

 

คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 
  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 
  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 
  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 
  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 
หมายเหตุ : 
1. ความร่วมมือ ของคณะ ใช้ผลความร่วมมือของมหาวิทยาลัยได้ 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ
พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
3. ใช้ส าหรับคณะในการให้ข้อมูล 

6.5 การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

     (2) ภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการ

จริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ

มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 

  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 

 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

 

คะแนน 

  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 

  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 

  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 

  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 

  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 

หมายเหตุ : 

   1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ

พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

   2.  ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 

ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค าชี แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ  
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ✓ ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจริง 
           แบบสอบถามมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
      1.  หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
  1.  คณะครุศาสตร์         2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  3.  คณะวิทยาการจัดการ    4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    2.  ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด     
  1.  สายวชิาการ                    2.  สายสนับสนุนวชิาการ 
    3.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  1.  น้อยกว่า 1 ปี                  2. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 - 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของ 
           คณบดี    
        ความหมายของคะแนน  
      5  หมายถึง  ระดับดีมาก         (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            และเป็นตัวอย่างได้) 
 4  หมายถึง  ระดับดี            (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 3  หมายถึง  ระดับปานกลาง   (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมาย) 
 2  หมายถึง  ระดับควรปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายบ้าง) 
 1  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ภาวะผู้น าของคณบดี      
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของคณะ 
     

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ      
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ      
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รายการประเมิน  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมาภิบาลของคณบดี      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
           ความหมายของคะแนน 
 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1    หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหาร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละด้าน  

1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2) การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4) การพัฒนาประสิทธภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5) การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

     

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

     

1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน 

     

2. บทบาทหน้าที่       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงาน  
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทางการท างาน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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