รายงานการประเมินตนเอง
Self Assessment Report (SAR)
ปการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความในตามความใน
มาตรา 5 และ 47 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา
32 วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2562 มาตรา 31 (1) (9) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 กฎกระทรวง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ในการดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใชกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพภายในกรอบนโยบายและ
หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สําหรับในปการศึกษา 2563 ไดดําเนินการ
5 องค ป ระกอบ 20 ตั ว บ ง ชี้ ที่ พั ฒ นาโดยคณะกรรมการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน จากผูทรงคุณวุฒิ
ที่เปนบุคคลภายนอกมาประเมินในหนวยงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการ
ไดป ระเมิ นตามสภาพที่เ ปน จริ งจากเอกสาร ขอมูล อางอิงตางๆ การสัมภาษณผูมีสว นเกี่ย วข อง ตลอดจน
การศึกษาตามสภาพจริงของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งผลการประเมินดังกลาวจะเปนขอมูลสําคัญ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตอไป
มหาวิ ทยาลั ย หวั งว ารายงานประเมิ น ตนเองของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เ ล ม นี้ จะเป น
ประโยชนตอการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณ
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือในการดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 สําเร็จลุลวงดวยดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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สวนที่ 1
สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เป น สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2465 มีชื่อเดิมวา
“โรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม”ประจํามณฑลนครสวรรค ตอมาในป พ.ศ.2475 ไดมีการยุบไปรวมกับโรงเรียน
ฝกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป พ.ศ.2477 ไดตั้งเปนโรงเรียนประถมสามัญเกษตรกรรม
ป พ.ศ.2498 ตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูนครสวรรคป พ.ศ.2511 ตั้งเปนวิทยาลัยครูนครสวรรค และในวันที่ 14
กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
กิจการของสถาบันมีความเปนมาโดยสังเขป ดังนี้
พ.ศ.2465 จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู มู ล กสิ ก รรม มี น ายสวั ส ดิ์ กั ณ หเนตรเป น ครู ใ หญ (ต อ มาได รั บ
บรรดาศักดิ์เปน “ขุนกัณหเนตรศึกษากร”) รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มาเรียน 2
ป ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ นักเรียนที่จบแลวจะไดรับวุฒิครูมูล
พ.ศ.2472 โรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม ไดยายไปตั้งบริเวณเขากบ ระหวางวัดเขาชองลมกับโรงเรียน
เขากบ (วิวรณสุขวิทยา) โดยมี นายเกษม พุมพวงเปนครูใหญ
พ.ศ.2475 ปรับเปลี่ยนไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ป
พ.ศ.2477 ไดถูกตั้งเปนโรงเรียนประถมสามัญเกษตรกรรม มีนายจรูญ สุวรรณมาศ เปนครูใหญ รับผูจบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เขาเรียนในชั้นประถมเกษตรกรรม ปที่ 1
และชั้นประถมเกษตรกรรม ปท่ี 2 โดยมีระยะเวลาเรียน 2 ป
พ.ศ.2479 จังหวั ดไดรั บอนุ ญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปดรับนักเรียนครูประกาศนียบัตร จังหวัด
(ครู ว.) ขึ้นเปนครั้งแรก
พ.ศ.2483 เป ดรั บ นั กเรี ย นฝ กหั ดครู ป ระชาบาล (ป.บ.) รับ ผูสําเร็จ การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4
หลักสูตรการเรียน 3 ป
พ.ศ.2487 นายศิริ อาจละกะ เปนครูใหญ เปดสอนชั้นฝกหัดครูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (ป.บ.)
พ.ศ.2490 ยกเลิกฝกหัดครูประถม และเปดสอนฝกหัดครูมูลขึ้นแทนรับผูจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
ประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) มีหลักสูตรการเรียน 1 ป
พ.ศ.2498 ยกเลิกฝกหัดครูมูลใชชื่อวา“โรงเรียนฝกหัดครูนครสวรรค”มีนายพรอม ปริงทอง เปนครูใหญและ
เปดรับนักเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โดยรับผูจบ ม.6 มาเรียน 2 ป
พ.ศ.2503 กระทรวงศึกษาธิการ ไดแตงตั้งให นายเติม จันทะชุม มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ แทน
นายพรอม ปริงทอง
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พ.ศ.2508 กรมการฝกหัดครูไดแตงตั้ง นายประธาน จันทรเจริญ มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญสืบตอ
จากนายเติม จันทะชุม
พ.ศ.2511 ยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครู“เปนวิทยาลัยครู”โดยมีนายประธาน จันทรเจริญ เปนผูอํานวยการ
วิทยาลัยครูเปดสอนทั้งระดับ ปกศ. และ ปกศ. สูง
พ.ศ.2512 กรมการฝกหัดครูไดมีโครงการการผลิตครูยามฉุกเฉิน จึงไดเปดหลักสูตร“ประกาศนียบัตรครู
ประถมศึกษา” (ป.ป.) สําหรับผูจบ ม.ศ. 5 มาเรียนอีก 1 ปรวมทั้งเปดรับนักศึกษาภาคค่ํารุน
แรก ทั้งระดับป.กศ. และระดับ ป.กศ. สูง
พ.ศ.2517 เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี “ครุศาสตรบัณฑิต”วิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร
โดยรับจากผูจบ ป.กศ. สูง หรืออนุปริญญา เขามาเรียน 2 ป
พ.ศ.2518 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ใหสามารถจัดการศึกษาไดถึงระดับปริญญาตรีและ
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดร.วิเชียร แสนโสภณ มาดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัย
ครูนครสวรรค สืบตอจากนายประธาน จันทรเจริญ
พ.ศ.2521 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดร.หอม คลายานนท มาดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรคสืบตอจาก ดร.วิเชียร แสนโสภณ ในปนี้เปดรับนักศึกษาในโครงการฝกอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)
พ.ศ.2524 เปดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ป) วิชาเอกสังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตรทั่วไป
พ.ศ.2526 เปดรับนักศึกษาหลักสูตร ป.กศ.สูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพดังตอไปนี้ คือ เทคนิคการอาชีพ
กสิกรรม เทคนิคอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธและเทคนิคการอาชีพไฟฟา
พ.ศ.2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสาขา
วิชาการอื่นได จึงไดเป ดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุป ริญญาศิลปศาสตร ในวิชาวารสารและ
ประชาสัมพันธ วิชาดนตรี และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร ในวิชาไฟฟา พืชศาสตร และ
มีคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพิ่มขึ้น รวมเปน 4 คณะวิชา ไดแก คณะวิชาครุศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2529 รับนักศึกษาในโครงการ “จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ” (กศ.บป.) ทั้งในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ทั้งสาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร
พ.ศ.2530 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.วิทยา รุงอดุลพิศาล มาดํารงตําแหนงอธิการบดี
วิทยาลัยครูนครสวรรค สืบตอจาก ดร.หอม คลายานนท
พ.ศ.2531 เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะศาสตรและสาขาวิทยาศาสตร ทั้งในระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) เปดโปรแกรมวิชาดนตรีวิชาอังกฤษ
ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ นิเทศศาสตร วัฒนธรรมศึกษา
ระดับ อนุ ปริ ญ ญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) โปรแกรมวิช าเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไฟฟา และระดั บ
ปริญญาตรี (วท.บ.) และโปรแกรมวิชาพืชศาสตรกับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร
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พ.ศ.2532 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมคอมพิวเตอร
พ.ศ.2533 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ และระดับปริญญาตรีวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ป โดยเปดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ.2534 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมเซรามิกสและระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4ป)
ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) 3 โปรแกรมวิชา ไดแก เกษตรกรรม ฟสิกสและชีววิทยา
พ.ศ.2535 เปดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร โปรแกรมวิชาธุรกิจการทองเที่ยว
พ.ศ.2536 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ.2536 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดํารงตําแหนง อธิการ
วิทยาลัยครูนครสวรรค เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 สืบตอจาก รศ.วิทยา รุงอดุลพิศาล
พ.ศ.2538 ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน“สถาบันราชภัฏนครสวรรค”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2538
พ.ศ.2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ใหจัดตั้งสถาบันราชภัฏ ขึ้นแทนวิทยาลัยครู
และได ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.สุ พล บุ ญ ทรง ดํารงตําแหนงอธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครสวรรค คนแรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538
พ.ศ.2541 ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง รศ.ดร.ประเทื อ ง ภู มิ ภั ท ราคม ดํ า รงตํ า แหน ง
อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541
พ.ศ.2542 เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาหลักสูตรและและการสอน
พ.ศ.2543 เปดสอนระดับปริญญาตรี วท.บ. 4 ป โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
พ.ศ.2545 เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
พ.ศ.2545 ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง รศ.ดร.ประเทื อ ง ภู มิ ภั ท ราคม ดํ า รงตํ า แหน ง
อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
พ.ศ.2546 เปดสอนคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสงเสริมสุขภาพ
พ.ศ.2546 เปดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร
พ.ศ.2547 ไดรับการจัดตั้งใหเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547
พ.ศ.2547 ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง รศ.ดร.ประเทื อ ง ภู มิ ภั ท ราคม ดํ า รงตํ า แหน ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547
พ.ศ.2549 เปดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการจัดการศึกษา
และการเรียนรู
พ.ศ.2550 เปดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
พ.ศ.2551 เป ดสอนรัฐ ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง ครุศาสตรบัณฑิตสาขา
นาฏศิลป (ค.บ) 5 ปสาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
พ.ศ.2552 เปดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
พ.ศ.2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา
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พ.ศ.2554 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ประวั ติศาสตร หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาจุ ล
ชีววิทยา
พ.ศ.2555 วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 90 ป (วันที่ 15 สิงหาคม 2555)
พ.ศ.2556 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ ดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
พ.ศ.2557 เป ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได แ ก หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิ ศวกรรมการจั ดการอุ ต สาหกรรมและสิ่ง แวดล อม และระดับ ปริ ญ ญาเอก หลัก สูต ร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู
พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.2559 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ ดํารงตําแหนง นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
พ.ศ.2560 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ ดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตอเปนวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
พ.ศ.2561 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสมเชาว เกษประทุม ดํารงตําแหนง นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
พ.ศ.2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีมติให ศ.ดร.สมยศ
พลับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหนงผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
พ.ศ.2563 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี ดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
พ.ศ.2564 เปดสอนหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการศาสตรการกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
0
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยที่เปนพลังของแผนดินในการพัฒนาทองถิ่นสูสากล
วิสัยทัศน
เป น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น ที่ มุ ง เน น การใช น วั ต กรรมและดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี (Digital
technology) ในการดําเนินการตามพันธกิจเพื่อมุงสูความเปนเลิศ ในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และ
ประเทศชาติ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน เพื่อรองรับการทeงานในอนาคต (Future of works)
ตามการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ
2. วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชน
ทองถิ่นและการดําเนินชีวิตแบบปกติใหม (New normal)
3. ผลิตและพัฒนาครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาสูศตวรรษที่ 21
4. บริหารจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) โดยการใช
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะในอนาคต (Future skill set) ที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับทิศทางและแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ
2. บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการ เสริมสรางความเขมแข็งและการดําเนินชีวิตแบบปกติใหม (New normal) ของชุมชนทองถิ่น
สังคม และประเทศชาติ
3. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเปนวิชาชีพชั้นสูง
4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิ ภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่
สงเสริมตอการเปน มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
5. ยกระดับการบริหารจัดการ แบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)
ใหเปน มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
1.3 เอกลักษณและอัตลักษณ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาทองถิ่นสูสากลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“เปนคนดีมีวินัย ใฝเรียนรูสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา”
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1.4 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการติดตาม กํากับดานวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการติดตาม กํากับยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการติดตาม กํากับงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
-คณะกรรมการติดตาม กํากับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารยและขาราชการ

ผูชวยอธิการบดี

- สภาวิชาการ
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน จากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

อธิการบดี

รองอธิการบดี
คณบดี






ผูอํานวยการ

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนาภาควิชา

หัวหนาสาขาวิชา







สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวหนาสํานักผูอํานวยการ

หัวหนากอง

ศูนย
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน
1. นายสมเชาว
เกษประทุม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2. ดร.สวาง
ภูพัฒนวิบูลย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. นายไกรวิชญ
ภัทรพงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รศ.จรินทร
เทศวานิช
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รศ.ดร.ณรงคชัย
ปฎกรัชต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. ดร.ประกิจ
ณรงคตะณุพล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ดร.ศรินทรทิพย แทนธานี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. นางศรินทิพย
งามนิล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9. รศ.ดร.สมบัติ
นพรัก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
10. นายสมบัติ
อนันตรัมพร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
11. รศ.ดร.สมพร
ไชยะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
12. ศ.ดร.สมยศ
พลับเที่ยง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
13. นายอดุลย
ศรีประทักษ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
14. ผศ.ดร.ไชยรัตน
ปราณี
อธิการบดี
15. อาจารยนันทภัค
ธนาอภินนท
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการฯ
16. ผศ.ปราณี
เนรมิตร
ผูแทนผูบริหาร
17. รศ.ดร.ธวัช
พะยิ้ม
ผูแทนผูบริหาร
18. ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา
ผูแทนผูบริหาร
19. ผศ.ดร.สมญา
อินทรเกษตร
ผูแทนผูบริหาร
20. ผศ.ดร.ศุภชัย
ทวี
ผูแทนคณาจารย
21. ผศ.วัฒนาพร
วัฒนชัยธรรม
ผูแทนคณาจารย
22. อาจารย ดร.สมพร พูลพงษ
ผูแทนคณาจารย
23. อาจารย ดร.ไกรวิชญ ดีเอม
ผูแทนคณาจารย
24. อาจารยภาสกร
วรอาจ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
20

20

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ดร.ไชยรัตน
ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช
ผศ.เบญจพร
ผศ.ดร.สมญา
อาจารยภาสกร
ผศ.แวววัน
20

ปราณี
มงคลปญญา
รอดอาวุธ
อินทรเกษตร
วรอาจ
ชมพูนุท ณ อยุธยา
20

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
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7. อาจารยปรัศนีย

นัยนานนท

8. ผศ.ดร.มงคล

ศัยยกุล

9. ผศ.ดร.ศรวณะ

แสงสุข

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผศ.เฉียงตะวัน
ผศ.ดร.สาธร
ผศ.ดร.วรวิทย
รศ.ดร.สุชาติ
รศ.ดร.ทินพันธุ
รศ.ดร.ธวัช

ยอดดําเนิน
ทรัพยรวงทอง
พัฒนาอิทธิกุล
แสงทอง
เนตรแพ
พะยิ้ม

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผศ.ปราณี
ผศ.พงษศักดิ์
ผศ.ธีรพร
ผศ.ดร.สมบูรณ
อาจารยนันทภัค
นายมงคล
นางนภัสนันท
นางสุกัญญา

เนรมิตร
ศิริโสม
พรหมมาศ
นิยม
ธนาอภินนท
แพทองคํา
บัวแกว
มีวงษ

ผูชวยอธิการบดี
รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูชวยอธิการบดี
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ยานมัทรี)
ผูชวยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองกลาง

1.6 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2563
จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
คณะวิชา
ประกาศนียปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
บัตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร
8
1
3
1
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11
คณะวิทยาการจัดการ
7
1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
15
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
9
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50
1
5
1
รวม

รวม
13
11
8
16
9
57
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1.7 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2563
1.7.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะ/กลุมสาขาวิชา

ชั้นปที่1
455
527
362

438
460
201

441
588
227

395
740
359

315
127

289
126

414
96

1,786

1,514

1,766

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน)
ชั้นปที่2 ชั้นปที่3 ชั้นปที่4 ชั้นปที่ 5
359

426
74

-

2,088
2,315
1,149
1,444
423

1,994

359

7,419

1.7.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย)
คณะวิชา
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จํานวน(คน)
200
181
25

รวม

406

1.7.3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

รวม

จํานวน (คน)
180
467
16
663
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1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร
1.8.1 จํานวนอาจารย จําแนกวุฒิทางการศึกษา ปการศึกษา 2563
จํานวนอาจารยที่มีวุฒิทางการศึกษา (คน)
คณะ/กลุมสาขาวิชา
ปริญญา ปริญญา ปริญญา ปฏิบัติงาน ลาศึกษา
ตรี
โท
เอก
จริง
ตอ
คณะครุศาสตร
29
32
61
1
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
70
35
105
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
49
44
93
2
คณะวิทยาการจัดการ
36
15
51
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
34
23
57
อุตสาหกรรม
รวม

-

218

149

367

3
370

1.8.2 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางการวิชาการ ปการศึกษา 2563
จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ (คน)
คณะ/กลุมสาขาวิชา
อาจารย
ผศ.
รศ.
ศ. ปฏิบัติงาน ลาศึกษา
จริง
ตอ
คณะครุศาสตร
61
1
24
35
2
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
105
60
41
4
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
93
2
51
37
5
คณะวิทยาการจัดการ
51
22
28
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
14
40
3
57
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

171

181

15

-

367

3
370
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1.8.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2563
จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิทางการศึกษา
หนวยงาน
ต่ํากวา ปริญญา ปริญญา ปริญญา
รวม
ปริญญาตรี
ตรี
โท
เอก
คณะครุศาสตร
7
5
12
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1
12
1
14
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5
17
2
24
คณะวิทยาการจัดการ
9
2
11
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
11
1
12
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม

145
1

56
14
34

9
4
2

-

210
18
37

152

4
5
169

1
3
30

-

5
8
351

1.9 งบประมาณ และอาคารสถานที่
1.9.1 งบประมาณ ปงบประมาณ 2564
 งบประมาณแผนดิน 661,929,800 บาท
 เงินรายได
120,630,000 บาท
 รวมทั้งสิน้
782,559,800 บาท
120,630,000
งบประมาณแผนดิน
661,929,800

เงินรายได
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1.9.2 อาคาร สถานที่
ฝายอาคารสถานที่

รายชื่ออาคารและพื้นที่ (ที่รับผิดชอบ)

ที่ตั้ง เลขที่ 398
หมู 9 อําเภอเมือง

อาคารเรียน
อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาคาร 3 ศูนยภาษาและหองปฏิบัติการภาคเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
อาคาร 4 สํานักคอมพิวเตอร
อาคาร 5 หองเรียนรวมและUBI มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อาคาร 6 อาคารคหกรรมศาสตร
อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาคาร 8 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 9 คณะครุศาสตร
อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร 12 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเติม
เปนอาคารเดียวกับ อาคาร 8)
อาคาร 13 ศูนยวิทยาศาสตร
อาคาร 14 อาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดี
อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร 16 อาคารเรียนศิลปะ
อาคาร 17 อาคารศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ใหม)
อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย
อาคารพลศึกษา จํานวน 1 หลัง
หอประชุม จํานวน 1 หลัง
สโมสรอาจารย จํานวน 1 หลัง
อาคารกิจการนักศึกษา จํานวน 1 หลัง
บานพักอาจารย จํานวน 40 หลัง
แฟลตที่พัก จํานวน 3 หลัง
หอพักอาจารยชาย จํานวน 1 หลัง
หอพักอาจารยหญิง จํานวน 3 หลัง
หอพักรับรอง จํานวน 1 หลัง

รวม

18 อาคาร

58 หลัง
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ฝายอาคารสถานที่

รายชื่ออาคารและพื้นที่ (ที่รับผิดชอบ)

รวม

โรงเก็บรถยนต จํานวน 1 หลัง
ที่ทําการฝายอาคารสถานที่ จํานวน 1 หลัง
หอพักนักศึกษา จํานวน 1 หลัง
โรงอาหาร จํานวน 1 หลัง
ศูนยการเรียนรูและนันทนาการ จํานวน 1 หลัง
สนามกีฬาฟุตซอล จํานวน 1 หลัง
มหาวิทยาลัยราช
อาคารเรียน
ภัฏนครสวรรค
อาคาร 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยทางการเกษตร
(ยานมัทรี)
อาคาร 2 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ
พื้นที่ (500ไร)
อาคาร 3 อาคารดนตรี
อาคาร 4 เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 อาคาร
อาคาร 5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อาคาร 6 โรงงานแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ
อาคาร 7 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น
อาคาร 8 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาคาร 9 อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯ
อาคาร 10 อาคารศูนยปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา
อาคาร 11 อาคาเรียนรวม
อาคาร 12 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย
บานพักอธิการบดี 1 หลัง
บานพักเจาหนาที่ 1 หลัง
โรงเก็บของ 1 หลัง
โรงเก็บของและเลี้ยงสัตวของคณะเกษตร 5 หลัง
19 หลัง
บานพักครู บานใตถุนไม 6 หลัง
เรือนเพาะชํา 1 หลัง
อาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง
อาคารที่พักบุคลากร 1 หลัง
ศูนยประชุมและนิทรรศการนานาชาติ(ยานมัทรี) 1 หลัง
มหาวิทยาลัยราช สําหรับจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยูติดเชิงเขาแรด หลังโรงเรียนพล
ภัฏนครสวรรค (เขา ตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เนื้อที่ 63 ไร 3 งาน 64 ตารางวา
แรด)
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ฝายอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค
(หนองกรด)
รวม

รายชื่ออาคารและพื้นที่ (ที่รับผิดชอบ)

รวม

สําหรับการจัดการศึกษา ศูนยการศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม ตั้งอยูติดกับถนนพหลโยธิน
ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค มีเนื้อที่ 16 ไร
อาคารเรียน

30 อาคาร

อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย

77 หลัง

1.10 วัฒนธรรมและคานิยม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วัฒนธรรม
1. บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือทํางานเปนทีม มุงผลสัมฤทธิ์
2. มีการใหความเคารพนับถือตามระบบอาวุโสและตําแหนงงาน
3. คณาจารยมีจรรยาบรรณและเปนแบบอยางที่ดี
คานิยม
คานิยมที่ควรปลูกฝงสรางเสริมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (NSRU) คือ “ความรักและ
ผูกพันตอองคกร และการเปนองคกรของคนดีและคนเกง”
1.11 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินที่ผานมา
ขอเสนอแนะผลการประเมิน
ปการศึกษา 2562
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
1. สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษา สอบสมรรถนะและ
ทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล ด ว ยข อ สอบวั ด ตามมาตรฐาน IC3
เที ย บเคี ย งสมรรถนะนอกเหนื อ ไปจากข อ สอบของ
มหาวิทยาลัย

ผลการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ขอปรับปรุงแกไข
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
ซึ่งสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหน วยงาน
ดํ า เนิ น การสอบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู
ความสามารถดานคอมพิวเตอร เปนมาตรฐานและมีผลเทียบเทา
เกณฑ IC3 ให กับ นั กศึ ก ษา ซึ่ง ตามระเบี ยบของมหาวิ ทยาลั ย
กําหนดให นัก ศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี ชั้น ปสุด ทา ยจะต องสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร ผานกอนที่จะออก
ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ โดยป ก ารศึ ก ษา 2563 ผลการผ า น
เกณฑการวัดผล มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายจาก 5
คณะ มี ผู ที่ ส อบผ า นเกณฑ IC3 หรื อ เที ย บเท า หรื อ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 1,261 คน คิดเปนรอยละ 80.22
และนักศึกษา 62 เทียบโอน สอบผาน 118 คนคิดรอยละ 90.08
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ผลการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563
และจั ด ดํ า เนิ น การสมรรถนะและทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ เป น
แนวทางเสริ ม ให นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
หลักสูตรการเขาใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับพลเมือง
ไทย มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายจาก 5 คณะ มีผูที่
สอบผานเกณฑ 416 จากจํานวนผูสมัคร 669 คน คิดเปนรอยละ
61.79
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอบผาน 139 คน คิด
รอยละ 62.30
- คณะวิ ท ยาการจั ด การ สอบผ า น 205 คนคิ ด ร อ ยละ
62.67
- คณะครุศาสตร สอบผาน 56 คน คิดรอยละ 63.03
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สอบผาน 13 คน คิดรอยละ 50.42
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สอบผาน 2 คน คิด
รอยละ 63.00
2. ควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหครบตาม
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการดานวิชาการมีการกํากับ
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ดูแ ลให หลั กสู ต รมี การดํา เนิ น งานเป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตร มีการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรตางๆ
ภายในมหาวิท ยาลั ย อย างต อเนื่ อง โดยมี นโยบายใหทุ กคณะ
รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการบริหารจัด
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรทั้งที่คงอยู และมีการเปลี่ยนแปลง
ตาม สมอ.08 และมีการประสานงานกับกองการเจาหนาที่ เพื่อ
จัดหาอาจารย ในกรณีที่มีความตองการอัตราทดแทน
3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดดํารง
มหาวิ ทยาลัย มี แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ เขา สู
ตําแหนงวิชาการมากขึ้น
ตําแหนงทางวิชาการ การพัฒนาความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
1. สงเสริมใหทุนสนับสนุนอาจารยการทําวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. กําหนดนโยบายใหคณะดําเนินการพัฒนาอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
3. กํ า หนดนโยบายและจั ด สรรงบประมาณให ค ณะ
ดําเนินการอบรมหรือสงอาจารยเขารับการอบรมทางวิชาการ/
วิชาชีพ
ปก ารศึ ก ษา 2563 มี อ าจารย ประจํา ที่ มี ตํา แหนง ทาง
วิชาการ จํา นวน 196 คน จากจํานวนอาจารยป ระจํ าทั้ง หมด
370 คน คิดเปนรอยละ 52.97 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมา
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4. ปรับแผนการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ

ผลการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัย โดยศูนยภาษาไดมีแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานการใชภาษาอังกฤษ
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19
ทํ า ให ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมให กั บ นั ก ศึ ก ษา
จํานวนมากได
2. กิ จ กรรม พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและทดสอบ
มาตรฐานใหแกนักศึกษา ตามแผนการดําเนินการพัฒนาทักษะ
ภาษาอั ง กฤษและทดสอบมาตรฐานให แ ก นั ก ศึ ก ษา โดยนํ า
นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 กลุมเปาหมายจํานวน 2,500 คน เขา
รับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ชั่วโมง และ
จัดใหมีการทดสอบวัดระดับกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปนการ
วัดความรูของนักศึกษา โดยตั้งคาเปาหมายรอยละของนักศึกษา
ที่ผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษหลังอบรม เปนรอยละ 70
-การจั ด อบรมกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและ
ทดสอบมาตรฐานใหแกนักศึกษา จะมีการทดสอบกอนและหลัง
เรียน และพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ ซึ่งแบงใหแตละคณะ
จัดกิจกรรมตามสัดสวน ที่ศูนยภาษาจัดสรรให ซึ่งไดดําเนินการ
แลวเสร็จ 5 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, คณะ
วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี , คณะวิ ท ยาการจั ด การ,คณะ
เทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะครุ
ศาสตร ซึ่งมีผูเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 2,267 คน โดย
นักศึกษาที่เขารับการทดสอบ Posttest จากการอบรมผาน
เกณฑที่กําหนดรอยละ 70 =45.03
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
แผนการดํ า เนิ น การจะนํ า นั ก ศึ ก ษา ไปแลกเปลี่ ย นยั ง
มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ที่ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบ
International เพื่อ เปนการแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนที่
หลากหลาย
-ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได เนื่องจากสถานการณการ
แพรร ะบาดโควิด -19 ทํ าใหไ มส ามารถเดิ นทางไปแลกเปลี่ ย น
เรียนรู ที่มหาวิทยาลัยอื่นๆได
4.กิจกรรมการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล
แผนการการดําเนินงานนํานักศึกษาที่เขารับการอบรมในกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตร
International Program รวมทั้ งนั กศึก ษาที่ใ ช software
โปรแกรมดานภาษาอังกฤษมาเขารับการทดสอบ
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ผลการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ซึ่งตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหใชสถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน ทําใหไมสามารถจัดสถานที่จัดสอบใหกับนักศึกษา
จํานวนมากได ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดสอบใหกับนักศึกษา
ได
5.กิ จ กรรมพั ฒ นาระดั บ ความสามารถด า นการใช
ภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร ใ ห ผ า นเกณฑ
มาตรฐานทางความสามารถทางภาษา อังกฤษTOEIC (500
คะแนน) ตามแผนการดํ า เนิ น งานที่ จ ะทํ า การจั ด สอบให แ ก
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร เขารับการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษTOEIC ใหผานเกณฑ 500 คะแนน
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ทําใหทาง
ศูนยสอบ TOEIC ปดใหบริการเปนการชั่วคราว จึงไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมการอบรม และจัดสอบใหกับนักศึกษาได ทําใหไม
สามารถดําเนินกิจกรรมการอบรม และจัดสอบใหกับนักศึกษา
จํานวนได
5. สนั บ สนุ น งบประมาณค า ใช จ า ย ในการสอบ
กิ จ กรรมพั ฒ นาระดั บ ความสามารถด า นการใช ภ าษา
สมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ และดานดิจิทัล อังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรใหผานเกณฑมาตรฐาน
ทางความสามารถทางภาษา อั งกฤษTOEIC (500 คะแนน)
แผนการดําเนินการ จะใหทางครุศาสตรดําเนินการการพัฒนา
ระดั บ ความสามารถด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษ และทดสอบ
มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC โดยจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 482,580 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการ
จัดสิ่งสนับสนุนการศึกษา (ดานดิจิทัล) จํานวน 3 โครงการและ
โครงการอบรมส ง เสริ ม สมรรถนะและทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล ของ
นักศึกษา จํานวน 1 โครงการ ดังตอไปนี้
1. (เงินรายได/โครงการจัดหาอุปกรณกระจายสัญญาไร
สาย (Access Point)) 2,300,000 บาท เพื่อเพิ่มและปรับปรุง
อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายจํานวน ไมนอยกวา 100 จุด
และประสิทธิภาพการใหบริการระบบเครือขาย อุปกรณเครือขาย
ไดไมนอยกวารอยละ 95 ตอป
2. (เงิ น รายได / โครงการจั ด หาซอฟต แ วร ลิ ข สิ ท ธิ์ )
1,200,000 บาท คาการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ในการจัดการ
เรียนการสอน (รอบ 1 ป) เพื่อประสิทธิภาพการใหบริการระบบ
เครือขาย อุปกรณเครือขายไดไมนอยกวารอยละ 95 ตอป
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3. (เงินรายได/โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับใชใน
การดํ าเนิ นการสอบประกั นคุ ณ ภาพด านคอมพิว เตอรสํ าหรั บ
นั ก ศึ ก ษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ (อาคาร 15) จํ า นวน
197,640 บาท
4. โครงการอบรมสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
ของนักศึกษา จัดอบรมใหความรูแกนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ โดยไม
เสียคาดําเนินการในการจัดอบรม
6. มหาวิ ท ยาลั ย /คณะ/หลั ก สู ต ร ควรร ว มกั น
1. มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น งาน
วางแผนใหนักศึกษา มีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม
(ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) เพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะของบัณฑิตใหตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
และการพัฒนาประเทศ โดยการสงเสริมการจัดกิจกรรมสราง
ความรูความเขาใจใหแกนักศึกษาดานการเรียนรูแบบบูรณาการ
รวมกับการทํางาน และจัดกาเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภายใน
และภายนอกหองเรียน
2. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการสงเสริมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการรวมกับการทํางาน เพื่อเปนแนวทางใน
การดํ า เนิ น งานทั้ ง ในระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ
มหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการด า นวิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี
จุดเนนใหหลักสูตรที่ครบวงรอบการพัฒนา ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความทันสมัย พัฒนาทักษะที่อยูในความตองการ
ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต โดยมุ ง เน น ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ทั้ ง ด า น
วิชาการ และทักษะที่จําเปน โดยใหหลักสูตร กําหนดรายวิชา
หรื อ กิ จ กรรมที่ เ ป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการพั ฒ ฯ
ผลงาน /นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู เชน รายวิชาโครงงาน
การฝกฯสหกิจ เปนตน
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
ขอปรับปรุงแกไข
1. พัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการดังนี้
1. จั ด ให มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ที่
งานสร า งสรรค หรื อ นวั ต กรรม ไปใช ป ระโยชน ให มี
สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการบริ ห ารงานวิ จั ย และงาน
ความชัดเจน
สรางสรรค เชน NRIIS. DRMS เปนตน
2. จั ด กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส ง เสริ ม งานวิ จั ย หรื อ งาน
สรา งสรรค เชน การจัดประชุม วิช าการและการจัด แสดงงาน
สรางสรรค ไดแก The 3rd ICRU International conference
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on World Sustainable Development (WSD 2021) March
4-6, 2021,At National Pingtung University in Taiwan.
3. มี จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป น ทุ น วิ จั ย หรื อ งาน
สร า งสรรค และสนั บ สนุ น การเผยแพร ผ ลงาน วิ จั ย หรื อ งาน
สร า งสรรค ใ นการประชุ ม วิ ช าการ หรื อ การตี พิ ม พ ใ นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ไดแก การออกระเบียบเงินสมนาคุณ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการฯ
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยโดยการเชิญ
วิ ท ยากรมาบรรยาย พร อ มทั้ ง มี ก ารสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
ตลอดจนยกย อ งอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคดีเดน ไดแก การจัดใหมี Hall of Frame บนเว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. มีก ารดํ าเนิ นงานกั บเครือ ขา ยความร วมมื อด า นวิ จั ย
หรื องานสร างสรรค หรื อนวัต กรรมระหว างสถาบั นอุ ดมศึก ษา
องคกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ เชน มี
ความรวมมือกับ National Pingtung University ประเทศ
ไต ห วั น ในการพั ฒ นางานวิ ช าการร ว มกั น ผ า นการเผยแพร
บทความวิจัยรวม เปนเจาภาพรวมในการจัดงานประชุมวิชาการ
เปนตน ไดแก บทความวิจัยของ ผศ.ดร. วุฒิชัย พิลึก รวมกับ
นักศึกษาปริญญาโทของ กับ National Pingtung University
ประเทศไตหวัน ในบทความวิจัยเรื่อง Philuek, W., Saengsoi,
A, Srikaset, S., and Pomsamrit, N. (2021) Teaching and
Learning in Computing Science and Design and
Technology Subject Based on STEM Education in
Development of Internet of Things Projects
Proceedings of 2021 TVE International Conference
Industry 4.0 and Innovative Development of
Technological and Vocational Education, January 9th
2021, National Taiwan Normal University, Taipei,
Taiwan (P. 185-194)
6. มี ร ะบบและกลไกการนํ า ผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือ
ชุมชนและมีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
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2. สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให นั ก วิ จั ย ส ง ผลงานเข า
มหาวิทยาลัย ไดมอบนโยบายผานคณะกรรมการกองทุน
ประกวด ในระดับนานาชาติ
วิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดในการจัดงบประมาณเพื่อการ
ตีพิม พเ ผอบยแพร ซึ่ งในปก ารศึก ษา 2563 ไมมีผ ลงานเข า
ประกวดระดับนานาชาติ
3. ควรจั ด กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจด
สถาบันวิจัยและพัฒนามีกลุมงาน ไดแก UBI ที่ทําหนาที่ให
สิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร โดยกํ า หนดเป น KPI ของ คํ า ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การจดสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร โดย
หนวยงาน
กําหนดเปน KPI ของหนวยงาน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่ผูดูแลงานดานนี้
เพื่อใหสามารถแนะนําใหคําปรึกษา ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ใหกับคณาจารย นักวิจัยผูสนใจได
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกลุมงาน ไดแก UBI ที่ทํา
4. ควรมีระบบหรือกลไกที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
ผลประโยชนใหนักวิจัยจากการมีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ กษาและสนั บ สนุน การจั ด สรรผลประโยชน ใ ห
นักวิจัยจากการมีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือผลงานลักษณะอื่นๆ
หรือผลงานลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ โดยออกเปนระเบียบทรัพยสินทางปญญา และผาน
สภามหาวิทยาลัย เพื่อนําไปประกาศและเผยแพรใหคณาจารย
นักวิจัยไดดําเนินการ
5. ทบทวนระเบียบภาระงานวิจัยเปรียบเทียบกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบหมายให ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
สถาบันอื่น
ทบทวนระเบียบภาระงานวิจัยเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น และ ที่
เกี่ยวของการบริการวิชาการ
6. ตอยอดขยายผลงานวิจัยในพื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัย มอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการ
จัดโครงการบริการวิชาการ และ งานวิจัยในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งได
มีจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไ ดรับการพัฒนาอยา งตอเนื่ องตาม
แผนเสริ มสร างความสั มพั น ธกั บ ชุม ชน จํ า นวน 29 แห ง จาก
จํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด จํานวน 39 แหง คิดเปนรอยละ
74.36
7. เชิญวิทยากรจากแหลงทุนมาวิพากษขอเสนอ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด โครงการอบรมในรู ป แบบ
โครงการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลง ออนไลนแ ละออนไซตในการประชาสัมพั นธ และการเข ารว ม
ทุนและสรางพัฒนา นักวิจัยกลุมใหม
ประชุมกับแหลงทุนมาวิพากษขอเสนอโครงการอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุนและสรางพัฒนา นักวิจัยกลุม
ใหม เชน การจัดทําขอเสนอขอทุนของ PMU บพท เปนตน
8. ควรใหความรูหลักเกณฑวิธีการในการเขาถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการจัดการประชุมสงเสริม
แหลงทุนแกนักวิจัยตามแพลตฟอรมที่กระทรวงกําหนด โดยการใหค วามรู หลั กเกณฑวิ ธีการในการเข าถึ งแหล งทุ นแก
นักวิจัยตามแพลตฟอรมที่กระทรวงกําหนด โดยในปที่ผานมาได
ดําเนินการจัดการประชุมใหกับคณะครุศาสตรคณะวิทยาการ
จัดการ และโรงเรียนสาธิต
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในแตละพื้นที่เปาหมายของมหาวิทยาลัย
ควรมีการจัดลําดับความสําคัญ และคัดเลือกชุมชน เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหชุมชนที่
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามเข ม แข็ ง ยั่ ง ยื น และ
พึ่งพาตนเองได

2. การขยายผลและจั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ข อง
ชุมชนตัวอยาง เพื่อเผยแพร ใหกับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

3. ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให เ กิ ด นั ก วิ จั ย บริ ก าร
วิ ช าการแก สั ง คม รวมถึ ง การส ง เสริ ม ให ค ณาจารย
สามารถนํางานบริการวิชาการมาใชในการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการรับใชสังคม เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการได

4. การใหบริการวิชาการกับชุมชนเปาหมายใน
แตละพื้นที่ ควรมีการขยายผล/ตอยอด ใหครอบคลุมทุก
ดาน ที่สอดคลอ งกับ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และควรมีการถอดบทเรียน หรือ
จัดทําแนวปฏิบัติเพื่อเผยแพรใหกับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่
เปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป

ผลการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ขอปรับปรุงแกไข
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิ ท ยาลั ย ฯนํ า โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการบริการวิชาการ จํานวน 4
โครงการ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด
3. โครงการพัฒนาจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเปนความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
4.โครงการการใหบริการตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลอง
คาง จ.นครสวรรค
คณะตาง ๆ ไดมอบหมายนโยบายใหกับคณาจารยในการ
สงเสริมการวิจัยในการบริการวิชาการ และสงเสริมใหคณาจารย
สามารถนํ า งานบริ ก ารวิ ช าการมาใช ใ นการจั ด ทํ า ผลงานทาง
วิ ช าการรั บ ใช สั ง คม เพื่ อ ขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการได และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการจัด KM เกี่ยวกับการขยายผลและ
จัดทําแนวปฏิบัติของชุมชน
มหาวิทยาลัยฯมีการสงเสริมใหเกิดนักวิจัยบริการวิชาการ
แกสังคม รวมถึงการสงเสริมใหคณาจารยสามารถนํางานบริการ
วิ ช าการมาใช ใ นการจั ด ทํ า ผลงานวิ ช าการรั บ ใช สั ง คมอย า ง
ตอเนื่องโดย มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น วิ จั ย เพื่ อ จั ด สรรงบประมาณในการ
สงเสริมใหอาจารยและนักวิจัยมาเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการและเปนการกระตุนใหอาจารยและนักวิจัย
เห็นความสําคัญในการขอตําแหนงทางวิชาการอีกทางหนึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ มีการเตรียมความพรอมขยายพื้นที่ชุมชน
เปาหมายในแตละพื้นที่ทั้งจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดอุทัยธานี
ในดาน การใหบริการพรอมทั้งสงเสริมพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของ
การใหความรูและการถายทอดนวัตกรรมเพื่อใหชุมชนเกิดองค
ความรู แ ละสามารถต อ ยอดองค รู จนเกิ ดความยั่ ง ยืน ในชุ ม ชน
ทองถิ่นได
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
- เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน ตัวบงชี้ใหม เพื่อ
เปนมหาวิทยาลัยพัฒนาทองถิ่น ดังนั้นการเขียนเสนอ
รายงาน ควรรายงานสวนที่เฉพาะ หรือ เกี่ยวของกับตัว
บงชี้เทานั้น
- ภาพรวม คื อ ชนิ ด ตั ว บ ง ชี้ เ ป น กระบวนการ
ตองกําหนดนโยบาย และพัฒนาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตามทิ ศ ทางของมหาวิ ท ยาลั ย แล ว กํ า หนดแผน
วั ต ถุ ป ระสงค ตั ว ชี้ วั ด ตามแผน หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค
ดําเนินการกํากับติดตาม ประเมินผล แลวนําไปปรับปรุง
แกไข โดยใหเนน การบูรณาการกับ การเรีย นการสอน
หรือการบริการวิชาการ หรือวิจัย มีการเผยแพรกิจกรรม
ตลอดจนสามารถสรางแหลงเรียนรูหรือตนแบบ หรือ
องคความรู หรือนวัตกรรมทางศิลปะฯ ได

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอปรับปรุงแกไข
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการปรับเปลี่ยนการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกดาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป น ไทย โดยรายงานเฉพาะส ว นที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ ตามจุ ด เน น ของมหาวิ ท ยาลั ย ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป นไทย คือ ภูมิป ญญาทอ งถิ่น ดา น
ศิล ปะและวั ฒ นธรรมไดรั บ การอนุ รั กษ ฟ นฟู ใ หเ ป นมรดกทาง
วัฒนธรรม เรื่อ ง วัฒนธรรมและภู มิป ญญาทอ งถิ่ น โดยสํ านั ก
ศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลักในการใหการสนับสนุน
ส ง เสริ ม ร ว มมื อ กั บ คณะและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการกําหนดนโยบายสงเสริม
และสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย ตามทิศทางของมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผน
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มีการกําหนดวัตถุประสงค
ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง แ ผ น ต า ม จุ ด เ น น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป น ไทย มี ก ารบู ร ณาการงานด า น
ศิลปวัฒ นธรรม กับ การเรีย นการสอน หรือ การวิ จัย หรือ การ
บริ การวิ ชาการ ซึ่ง นํ าไปสู การสื บสานการสร างความรู ความ
เขาใจในศิลปวัฒนธรรม มีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน
ตามแผน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผน มีการนํา
ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผน กิ จ กรรม/โครงการด า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน
ผานชองทางออนไลนเว็บไซตสํานักฯ Facebook Youtube
จดหมายขาวสํานักฯ และมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํา
แหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรู หรือนวัตกรรม
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ดานศิล ปวั ฒนธรรมและความเปน ไทย ผ านกิจ กรรมรวบรวม
เรียบเรียง การสังเคราะหขอมูลภาคสนามกลุมชาติพันธุในจังหวัด
นครสวรรค กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในชุมชนของ
กลุมชาติพันธุในจังหวัดนครสวรรค กิจกรรมการรวบรวมขอมูล
ประวัติค วามเป นมา ประเพณีแ ละวั ฒนธรรม ของชุ มชนบา น
ทองหลาง และกิ จกรรมการสรา งแหล งเรีย นรูข องชุม ชนบา น
ทองหลาง โดยในปการศึกษา 2563 ไดมีการจัดทําแหลงเรียนรู
จํานวน 7 แหลง ดังนี้
1. แหลงเรียนรูชุมชนบานทองหลาง
2. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจีน
3. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมุสลิม
4. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมอญ
5. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
6. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา
7. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
ขอปรับปรุงแกไข
1. ควรออกแบบระบบและกลไกการจัดการเรียนรู
มหาวิทยาลัย มีประกาศ เรื่องการสงเสริมการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการกับการทํางานเพื่อรองรับนโยบายใหม เชิ ง บู ร ณาการร ว มกั บ การทํ า งาน เพื่ อ เป น แนวทางในการ
ของรัฐบาลหรือสถานประกอบการ
ดํ า เนิ น งานทั้ ง ในระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยหลั ก สู ต รสามารถเลื อ กแนวทางในการจั ด
การศึกษาเชิงบูรณาการฯ ที่ระบุไวใน ขอ 4 ตามประกาศฯ ให
เห มา ะ สม กั บศ าส ต ร ข อ งแ ต ล ะ หลั ก สู ต ร แ ละ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการส ง เสริ ม การจั ด สหกิ จศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง
บูรณาการกับการทํางาน ที่ 374/2563
2. ควรใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการบูร
มหาวิทยาลัยจัดสงตัวแทนอาจารย เขารับการอบรมพัฒนา
ณาการเรียนรูกับการทํางานกับบุคลากรระดับหลักสูตร ศักยภาพการเปนคณาจารยนิเทศและการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทํางาน ระหวางวันที่ 20-22 กันยายน 2564 (แบบ
ออนไลน) จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดสงตัวแทนเพื่อเขา
รวมการอบรมโครงการหลักสูตรคณาจารยนิเทศและผูนิเทศสห
กิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การทํ า งาน และ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทํางานในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ระหวาง
วั น ที่ 2-4 พฤษภาคม 2564 จั ด โดย สํ า นั ก ปลั ด กระทรวง
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรรม และจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษา
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เชิง บูร ณาการกับ การทํา งานร วมกั น เมื่ อวัน ที่ 20 พฤษภาคม
2564 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. ควรนําขอมูลคาตนทุนตอหนวยไปใชประโยชน
มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน นําผลการรายงาน
ในการพัฒนาหลักสูตรอยางสรางสรรค
การวิ เ คราะห ต น ทุ น มาประกอบการทบทวนการจั ด สรร
งบประมาณ เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด สรรงบประมาณให
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นํ า ผลการรายงาน (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563)การ
วิ เ คราะห ต น ทุ น ในส ว นของการวิ เ คราะห ความคุ ม ค า
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแขงขัน เพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคระยะที่ 1 (พ.ศ.
2561-2565)
4. ควรจัดทําเปาหมายรายปใหครอบคลุมแผนการ
มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บูรณาการกับการทํางานฯ 2560-2564
ดําเนินการดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึ ก ษาเชิ ญ บู ร ณาการกั บ การทํ า งาน ร ว มกั บ ตั ว แทน
ผูเกี่ ยวข องจากคณะตาง ๆ ในการจัด ทําแนวทางการสงเสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อกําหนดแนวทาง
และเปาหมายการดําเนินงาน รวมกับ เพื่อใหทุกคณะมีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับหลักสูตร
ของคณะ โดยนําแนวทางการดําเนินงาน พ.ศ. 2560-2564 มา
ทําการทบทวนและปรับปรุง เปนแนวทางการสงเสริมการจัดสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน พ.ศ. 25632567
2. ประชุมคณะดําเนินงานฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2564 ณ ห อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนการดําเนินงาน แนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับ
พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีใหแกคณะที่สนใจและเริ่มตนดําเนินการจัดสห
กิจศึกษา
3. ทบทวนแบบรายงานการดําเนินงานตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับการรายงานผลในระดับเครือขายฯ และสามารถนําผลการ
ดําเนินงานไปใชเปนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ทั้งในดาน
นโยบาย และการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร
ใหมีความเหมาะสม
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน
ผลการปรับปรุง
ปการศึกษา 2562
ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563
5. ควรกํ า กั บ ติ ด ตามให ร ะบบและกลไกการ
มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรมีประสิทธิภาพ โดย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหครบถวยและถูกตองตามเกณฑ
เฉพาะการสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหครบ มาตรฐานหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
เสนอสภามหาวิทยาลั ยเห็นชอบ และมี การกํา กับ ติดตามเป น
ระยะๆ รอบ 6, 9, และ 12 เดือน โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ
และการประกันคุณภาพ
มีนโยบายใหทุกคณะรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในการบริหารจัดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรทั้งที่คง
อยู และมีการเปลี่ยนแปลงตาม สมอ.08 และมีการประสานงาน
กั บ กองการเจ า หน า ที่ เพื่ อ จั ด หาอาจารย ในกรณี ที่ มี ค วาม
ตองการอัตราทดแทน
ป ก ารศึ ก ษา 2563 มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งหมด 57 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผานการ
กํากับมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร)

สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้

การผลิตบัณฑิต
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
องคประกอบ
อธิบายกระบวนการหรือแสดง
ในการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ
หลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
ฉบับ พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ
กําหนดโดย สกอ.
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมสี วนไดสวนเสีย)
แหงชาติ
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อธิบายกระบวนการหรือแสดง
ผลการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ผูสําเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร
3. นักศึกษา

4. อาจารย

5. หลักสูตร
การเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมระบบการดูแลการใหคาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ และการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและการเสริ ม สร า งทั ก ษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- การบริหารอาจารย
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได รั บ การอ า งอิ ง ในฐานข อ มู ล TCI และ Scopus ต อ จํ า นวน
อาจารยประจําหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
- อัตราการคงอยูของอาจารย
- ความพึงพอใจของอาจารย
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงคของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา
นั้นๆ
- การพิ จ ารณาอนุ มั ติ หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว า อิ ส ระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
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5.2 การวางระบบผูส อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

อธิบายกระบวนการหรือแสดง
ผลการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ

- การพิจารณากําหนดผูส อน
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มอค.4
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจตางๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผูเรียน
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม - ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อุดมศึกษาแหงชาติ
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน โดยมีสวนรวมของ
6. สิ่ งส นั บส นุ น ก า ร 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เรียนรู
อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมสี งิ่ สนับสนุนการเรียนรู
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 57 หลักสูตร มีผลการประเมินดังนี้
ชื่อหลักสูตร

1.1

2.1

2.2
(ป.ตรี)

2.2
2.2
(ป.โท) (ป.เอก)

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
9. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
10. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
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3.69

ดี
ดี






4.57
4.50
4.52
4.58

4.87
4.33
4.87
4.03

-

-

3.00
4.00
4.00
3.00

4.00
4.00
3.00
3.00

3.00
4.00
3.00
3.00

4.00
4.00
4.00
4.00

5.00
4.44
3.33
4.44

4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
3.00
3.00

3.00
4.00
2.00
3.00

5.00
5.00
5.00
5.00

3.00
4.00
3.00
3.00

3.96
4.17
3.67
3.70

ดี
ดีมาก
ดี
ดี





4.73
3.84
4.76

4.71
-

1.44

-

4.00
3.00
4.00

4.00
3.00
4.00

4.00
4.00
3.00

4.00
3.00
4.00

5.00
3.67
5.00

4.00
3.00
4.00

4.00
3.00
4.00

3.00
3.00
4.00

3.00
3.00
4.00

5.00
5.00
5.00

4.00
3.00
4.00

4.11
3.38
3.94

ดีมาก
ดี
ดี

3.00

3.00

3.00

3.00

4.72

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

3.34

ดี

คณะครุศาสตร



-



4.73

-

2.50

-

4.00

3.00

3.00

4.00

5.00

4.00

4.00

4.00

4.00

5.00

3.00

3.86

ดี



4.18

-

-

4.03

-

3.00

3.00

4.00

5.00

3.00

4.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.68

ดี



4.88

5.00

-

-

-

3.00

3.00

3.00

1.89

3.00

2.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.31

ดี



4.77

5.00

-

-

0.00

3.00

3.00

3.00

3.78

3.00

3.00

3.00

2.00

5.00

3.00

3.20

ดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนา
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

30
ชื่อหลักสูตร

1.1

2.1

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา



4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นานาชาติ










4.36
4.81
4.38
4.41
4.21
4.00
4.33
4.33




4.40
4.60



4.87

2.2
(ป.ตรี)

2.2
2.2
(ป.โท) (ป.เอก)

-

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3.00

3.00

3.00

4.00

5.00

3.00

3.00

3.00

2.00

5.00

3.00

3.36

ดี

-

-

3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
4.00
3.00

1.67
4.01
5.00
5.00
3.33
3.89
3.00
2.22

4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.43
3.73
3.79
3.88
3.35
3.76
3.66
3.50

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.29
5.00

-

-

4.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

1.67
1.02

4.00
3.00

4.00
4.00

3.00
3.00

3.00
3.00

5.00
5.00

4.00
3.00

3.57
3.36

ดี
ดี

4.48

-

-

3.00

3.00

3.00

3.00

3.33

3.00

4.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.51

ดี

3.00

3.00

3.00

4.00

5.00

3.00

4.00

4.00

3.00

5.00

4.00

3.73

ดี

3.00
3.00
3.00

3.00
4.00
3.00

3.00
3.00
3.00

3.00
4.00
3.00

5.00
3.56
2.78

3.00
4.00
4.00

4.00
3.00
4.00

3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00

3.00
3.00
4.00

3.62
3.71
3.66

ดี
ดี
ดี

3.00

4.00

2.00

3.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00

3.00
2.00
3.00

4.00
3.00
3.00

5.00
0.56
4.44

4.00
3.00
3.00

3.00
4.00
4.00

3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00

3.00
3.00
3.00

3.57
4.73
3.91
5.00
5.00
5.00
4.21
5.00

คณะวิทยาการจัดการ
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
และบริการ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและองคการ
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต






4.44
4.63
4.78

4.65
5.00
5.00



-

-

-

3.55

ดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร





4.29
4.57
4.28

5.00
5.00
5.00

-

-

3.71
3.24
3.59

ดี
ดี
ดี
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ชื่อหลักสูตร

1.1

2.1

2.2
(ป.ตรี)

2.2
2.2
(ป.โท) (ป.เอก)

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิ ส
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและ
วิทยาการขอมูล
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร



4.46

2.50

-

-

3.00

4.00

4.00

3.00

4.44

4.00

3.00

3.00

3.00

5.00

4.00

3.65

ดี



4.09

4.60

-

-

3.00

4.00

3.00

3.00

4.44

4.00

4.00

3.00

3.00

5.00

4.00

3.78

ดี




4.82
4.38

4.44
3.67

-

-

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

2.77
5.00

4.00
4.00

3.00
4.00

3.00
3.00

3.00
3.00

5.00
5.00

3.00
3.00

3.46
3.62

ดี
ดี



4.43

2.80

-

-

4.00

4.00

3.00

3.00

2.89

3.00

4.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.47

ดี





4.70
4.09
4.44

5.00
3.87
5.00

-

-

3.00
3.00
3.00

4.00
3.00
3.00

3.00
3.00
4.00

3.00
3.00
3.00

4.44
3.67
2.22

3.00
4.00
4.00

4.00
3.00
4.00

3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00

4.00
3.00
3.00

3.78
3.43
3.59

ดี
ดี
ดี



4.14

5.00

-

-

3.00

3.00

4.00

4.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.86

ดี



-

3.00

4.00

3.00

4.00

2.22

3.00

4.00

3.00

3.00

5.00

4.00

3.47

ดี



-

3.00

3.00

3.00

3.00

3.78

3.00

4.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.34

ดี




-

3.00
3.00

3.00
3.00

2.00
3.00

3.00
3.00

4.44
4.72

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

5.00
5.00

3.00
3.00

3.22
3.34

ดี
ดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม



4.65

5.00

-

-

3.00

4.00

3.00

3.00

4.17

3.00

3.00

3.00

3.00

5.00

4.00

3.68

ดี



4.28

3.46

-

-

2.00

3.00

4.00

3.00

3.67

4.00

4.00

4.00

3.00

5.00

3.00

3.57

ดี
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ชื่อหลักสูตร

1.1

2.1

2.2
(ป.ตรี)

2.2
2.2
(ป.โท) (ป.เอก)

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
สรางสรรคเชิงธุรกิจ
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกลและหุน ยนตการเกษตร
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน



4.63

3.46

-

-

3.00

4.00

3.00

4.00

5.00

4.00

4.00

4.00

3.00

5.00

4.00

3.93

ดี



4.03

5.00

-

-

4.00

4.00

3.00

3.00

5.00

4.00

3.00

4.00

3.00

5.00

4.00

3.93

ดี




4.54
4.46

4.21
5.00

-

-

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

4.00
4.00

5.00
5.00

4.00
4.00

3.00
3.00

3.00
3.00

3.00
3.00

5.00
5.00

3.00
3.00

3.67
3.73

ดี
ดี



4.60

3.64

-

-

3.00

3.00

3.00

4.00

5.00

4.00

3.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.63

ดี



4.32

4.17

-

-

3.00

3.00

3.00

3.00

5.00

4.00

4.00

4.00

3.00

5.00

3.00

3.73

ดี



4.81

5.00

-

-

4.00

3.00

3.00

3.00

5.00

3.00

4.00

4.00

3.00

5.00

4.00

3.91

ดี

ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
คะแนนที่ได

207.05 คะแนน / 57 หลักสูตร
3.63 คะแนน

33

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ 1.1
3.51 คะแนน
3.51 คะแนน


คาคะแนนที่ได
3.51 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ 1.1
3.55 คะแนน
3.63 คะแนน


คาคะแนนที่ได
3.63 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ 1.1
3.55 คะแนน
3.63 คะแนน


คาคะแนนที่ได
3.63 คะแนน

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรใหความรูการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานของ AUN QA ที่ระบุในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้
จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชื่ยวชาญเกณฑ AUN QA มาใหความรูกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หลักฐานอางอิง
1-1.1-NSRU-1 สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้

อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปจจัยนําเขา

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

โทรศัพท : 056 – 219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาที่),
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056 – 219100

คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความ
ลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคาแปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5
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ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีอาจารยประจําทั้งหมด 370 คน และมีอาจารยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 149 คน ดังตารางตอไปนี้
ลําดับ
1

2

3

4

5
6

ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตาํ แหนง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา
รวมจํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา ทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

คณะครุ
ศาสตร
6

คณะ
มนุษยศาสตรฯ
13

คณะ
คณะ
คณะ
วิทยาการ วิทยาศาสตรฯ เทคโนโลยี
จัดการ
การเกษตรฯ
4
20
6

25

19

10

19

15

88

1

3

1

5

2

12

-

-

-

-

-

-

32

35

15

44

23

149

62

105

51

95

57

370

รวม
(คน)
49

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=
149 X 100
370
= 40.27
2. แปลงคารอยละที่ใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

40.27
X5
40

= 5.03
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 149 คน จากจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด 370 คน คิดเปนรอยละ 40.27 เมื่อนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ได 5 คะแนน
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.2
รอยละ 32
รอยละ 39.27

4.91 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.2
รอยละ 40
รอยละ 40.27

5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.2
รอยละ 40
รอยละ 40.27

5 คะแนน
จุดแข็ง
จํานวนบุคลากร ตําแหนงสายวิชาการ มีความตองการที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเปนจํานวนมาก ทําให
บุคลากร สายวิชาการมีวุฒิที่สูงขึ้นและยังนํามาใชพัฒนาองคความรูและตรงตามหลักสูตรที่ใชในการใหกับบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ ใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการ
พัฒนาองคความรูและเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้
บุคลากรสายวิช าการ ที่ไดรับ คุณวุฒิ ปริญญาเอก มี จํานวนไม มากพอ หากสงเสริ มและผลักดันให
บุคลากรสายวิชาการ ศึกษาตอมากยิ่งขึ้น จะทําใหการพัฒนาองคความรูและพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยอดเยี่ยม
หลักฐานอางอิง
1-1.2-NSRU-1 จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 2563
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ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้

อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปจจัยนําเขา

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

โทรศัพท : 056 – 219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาที่),
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056 – 219100

คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป น ขุ ม ป ญ ญาของประเทศ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต อ งส ง เสริ ม ให อ าจารย
ในมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แสวงหาและพั ฒ นาองค ค วามรู ใ นศาสตร ส าขาวิ ช าต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง
สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคาแปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําสถาบันทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

38

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีอาจารยประจําทั้งหมด 370 คนและมีอาจารยที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 196 คน ดังตารางตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
5
6

7

8

9
10

11

12

13

ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตาํ แหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตาํ แหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตาํ แหนงทาง
วิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
รวมจํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ)
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
รวมจํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา
รวมจํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย

คณะครุ
ศาสตร
-

คณะ
มนุษยศาสตรฯ
-

คณะ
คณะวิทยา คณะ
รวม
วิทยาการ ศาสตรฯ เทคโนโลยี
(คน)
จัดการ
การเกษตรฯ
-

19

47

18

33

8

125

6

13

4

20

6

49

25

60

22

53

14

174

-

-

-

-

-

-

10

22

18

18

25

93

25

19

10

19

15

88

35

41

28

37

40

181

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

3

1

3

1

5

2

12

2

4

1

5

3

15

39

ลําดับ
14

15

16

17
18
19

ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา
รวมจํานวนอาจารยประจําตําแหนง
ศาสตราจารย
รวมจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

คณะครุ
ศาสตร
-

คณะ
มนุษยศาสตรฯ
-

คณะ
คณะวิทยา คณะ
รวม
วิทยาการ ศาสตรฯ เทคโนโลยี
(คน)
จัดการ
การเกษตรฯ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

45

29

42

43

196

62

105

51

95

57

370

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
196 X 100
370
= 52.97
2. แปลงคารอยละที่ใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
52.97
X5
60
= 4.41
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค มีอาจารยป ระจําที่มีตําแหนงทางวิช าการ จํานวน 196 คน จากจํานวน
อาจารย ป ระจํ า ทั้ งหมด 370 คน คิ ดเป น ร อยละ 52.97 เมื่อนํามาเทีย บกับ คะแนนเต็ม 5 = ร อยละ 60 ได 4.41
คะแนน
คะแนนที่ได =

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.3
รอยละ 42.12
รอยละ 43.72

3.64 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.3
รอยละ 44
รอยละ 52.97

4.41 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.3
รอยละ 44
รอยละ 52.97

4.41 คะแนน
จุดแข็ง
จํานวนบุคลากรตําแหนงสายวิชาการ มีความตองการที่ในการสงผลงานทางวิชาการเปนจํานวนมาก ทําให
บุคลากร สายวิชาการมีวุฒิที่สูงขึ้นและยังนํามาใชพัฒนาองคความรู สามารถนําไปใชในการเรียนสอนและตรงตาม
หลักสูตรที่ใชในการใหกับบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ สงผลงานทางวิชาการมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการ
พัฒนาองคความรูและเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้
บุคลากรสายวิชาการ ที่ไดรับผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ที่ขอผลงานในระดับรอง
ศาสตราจารย ยังมีจํานวนไมมากพอ หากสงเสริมและผลักดันใหบุคลากรสายวิชาการ สงผลงานระดับรองศาสตราจารย
มากยิ่งขึ้น จะทําใหการพัฒนาองคความรูและพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยอดเยี่ยม
หลักฐานอางอิง
1-1.3-NSRU-1 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2563
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา และ
คณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและ
การใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน
แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยจัดบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพใหแกนักศึกษา
ไดแก ระดับ มหาวิ ทยาลัย และคณะ โดยมหาวิทยาลัยดํ าเนิน การจั ดบริการใหคํ าปรึก ษาทั้ง 3 ดา น ให เปนไปอยา ง
ครอบคลุม โดยมีระบบบริหารงานอาจารยที่ปรึกษาตามนโยบายและแผนงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวและวางแนว
ทางการบริหารระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหระบบอาจารยที่ปรึกษามีความเขมแข็ง และมีสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ที่ไดจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาเพื่อเปนทิศทางและแนวทางใหกับคณะในการบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
ในกิจกรรมโฮมรูม และมีกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการใหคําปรึกษาใหแกนักศึกษา
ทุกชันปเพื่อสามารถชวยใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่อยูในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูสังคม ดังนี้
มี

การจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานวิชาการ ดานการใชชีวิต และดานการเขาสูอาชีพ มีดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานที่ปรึกษา รอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหนา
กลุมงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกองคการบริหารนักศึกษา เปนคณะอนุกรรมการ ทําหนาที่
กําหนดนโยบาย รวมกันนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมกันพิจารณาแกไขขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยมีสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และสํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา (กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา)เปนหนวยงานที่
ใหบริการใหคําปรึกษา ดานวิชาการ ดานการใชชีวิต ดานการเขาสูอาชีพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการใหบริการ
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เปนไปตามระบบงานที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานกําหนดไว โดยมีนักศึกษาทุกระดับชั้นปเขารับบริการ
กองพัฒนานักศึกษา โดยกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา มีขั้นตอนการใหบริการใหคําปรึกษา ดานวิชาการ
ดานการใชชีวิต ดานการเขาสูอาชีพ แกนักศึกษาในสถาบัน ดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน / กําหนดผูรับผิดชอบ
2. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. จัดทําตารางการปฏิบัติงาน
4. จัดสถานที่ใหคําปรึกษา
5. ใหคําปรึกษาแนะแนวดานวิชาการ
6. เก็บขอมูลสถิติการใหบริการ
7. แยกประเภทขอมูล
8. ประสานงานผูที่เกี่ยวของ
9. มีคูมือนักศึกษาโดยมีขอมูลสาระสําคัญดานการเรียนของนักศึกษา
10. ทบทวนแกไขกระบวนการ ขอจํากัด
10.1 ตารางเวลาการใหคําปรึกษาไมสอดคลองกับตารางเรียนของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไมมีเวลามาขอรับ
คําปรึกษา จึงปรับปรุงแกไขดังนี้
- เปดใหบริการนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 17.00 น.
- เพิ่มชองทางการใหบริการ เชน เพจงานแนะแนวและทุนการศึกษา NSRU โทรศัพทมือถือ
10.2 นักศึกษาใหม ยังไมทราบวามีการใหบริการ จึงแกไขดวยการแจงขอมูลในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ประสานงานองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ในการใหบริการ
การแนะแนวดานวิชาการ มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือนักศึกษาเพื่อใหขอมูลดานวิชาการที่จําเปน เชน ระเบียบ
ขอบังคับ แนวปฏิบัติ รายละเอียดสาระสําคัญของหลักสูตร
2. ระดับคณะ มีการใหคําปรึกษาแนะแนวดานวิชาการ ดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ โดยแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษา 2 คน ตอ 1 กลุมนักศึกษา จัดชั่วโมงอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา สัปดาหละ 1 ชั่วโมง หรือเพิ่มเติมตามแต
อาจารยที่ปรึกษานัดหมาย และนักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเปนรายบุคคลไดเมื่อตองการคําปรึกษา โดยมี
สาระสําคัญในการใหขอมูลดานวิชาการที่นักศึกษาแตละสาขาจะตองทราบ เชน รายละเอียดของหลักสูตร โดยมีนักศึกษา
ทุกระดับชั้นปเขารับบริการ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กลุมเปาหมายไดแกนักศึกษาชั้นปที่ 1
ผลการใหบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานวิชาการ ดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ ของทางคณะ มีระบบ
อาจารยที่ปรึกษา และคูมือประกอบการใหคําปรึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดูแลนักศึกษา มีการจัดชั่วโมงอาจารยที่
ปรึกษาพบนักศึกษา สัปดาหละ 1 ชั่วโมง ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกชั้นป ในแตละดาน ตลอดปการศึกษา
ผลการใหบริการการใหคําปรึกษาดานวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพของกลุมงานแนะแนว
กองพัฒนานักศึกษา มีผูมาขอรับคําปรึกษา จํานวน 20 คน
- บริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ จํานวน 4 คน แยกเปนชั้นปที่ 2 จํานวน 1 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 2 คน และ
ชั้นปที่ 4 จํานวน 1 คน
- บริการใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต จํานวน 4 คน แยกเปนชั้นปที่ 2 จํานวน 2 คน และชั้นปที่ 3 จํานวน 2 คน
- บริการใหคําปรึกษาดานอาชีพ จํานวน 6 คน แยกเปนชั้นปที่ 2 จํานวน 3 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 2 คน และชั้น
ปที่ 4 จํานวน 1 คน
- บริการใหคําปรึกษาดานวิชาการและการใชชีวิต จํานวน 2 คน แยกเปนชั้นปที่ 3 จํานวน 1 คน และชั้นปที่ 5
จํานวน 1 คน
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- บริการใหคําปรึกษาดานการใชชีวิตและอาชีพ จํานวน 4 คน แยกเปนชั้นปที่ 1 จํานวน 2 คน และชั้นปที่ 3
จํานวน 2 คน
กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มีบริการดานทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือใหนักศึกษามี
โอกาสทางการศึกษา จํานวน 438 ทุน โดยแบงเปนประเภททุนตอเนื่อง และทุนไมตอเนื่อง
- ประเภททุนตอเนื่อง จํานวน 184 ทุน
1. ทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาสงเคราะห จํานวน 1 คน ทุนละ 30,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
30,000 บาท
2. ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จํานวน 3 คน ทุนละ 58,000
บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 174,000 บาท (ยังไมรวมคาเทอมและคาหอพัก)
3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 4 คน ทุนละ 55,000 บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท
4. ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห จํานวน 1 คน ทุนละ 55,600 บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 55,600 บาท
5. ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ จํานวน 2 คน ทุนละ 8,000 บาท รวม
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท
6. ทุนมูลนิธิ SET ภาคเรียนที่ 1/2563 จํานวน 107 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,070,000
บาท และภาคเรียนที่ 2/2563 จํานวน 150 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,500,000 บาท รวมเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,570,000 บาท
7. ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง จํานวน 8 คน ทุนละ 40,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท
8. ทุนมูลนิธิทิสโก เพื่อการกุศล จํานวน 4 คน ทุนละ 12,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท
9. ทุน PTTOR จํานวน 2 คน ทุนละ 10,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
10. ทุนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 คน ทุนละ 10,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
20,000 บาท
11. ทุนปริญญาตรีตอเนื่องเพื่อนชุมชน จํานวน 1 คน ทุนละ 56,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 56,000
บาท
12. ทุนมูลนิธิ 50 ป ธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1 คน ทุนละ 50,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 50,000
บาท
13. เงิ น อุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 5 คน (จ า ยเป น
คาลงทะเบียน) ไดแก ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จํานวน 1 คน ทุนละ 8,190 บาท, จํานวน 2 คน ทุนละ 7,380 บาท ,
จํานวน 2 คน ทุนละ 8,640 บาท และภาคการศึกษาที่ 2/2563 จํานวน 1 คน ทุนละ 9,100 บาท, จํานวน 2 คน ทุนละ
8,200 บาท และ จํานวน 2 คน ทุนละ 9,600 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 84,930 บาท
ประเภททุนไมตอเนื่อง จํานวน 254 คน
1. ทุนในความระลึกถึงคุณปเตอร สกอต โรบินสัน จํานวน 45 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
225,000 บาท
2. ทุนสงเคราะห (มูลนิธิ SET) จํานวน 15 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
3. ทุนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(ประเภททุนเรียนดี) จํานวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
4. ทุนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(ประเภททุนสงเคราะห) จํานวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท
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5. ทุนพิธีไหวครู (จากผูมีจิตศรัทธา) จํานวนทั้งสิ้น 130 ทุน ไดแก จํานวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท, จํานวน 2
ทุน ทุนละ 5,000 บาท, จํานวน 3 ทุน ทุนละ 4,000 บาท, จํานวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท, จํานวน 62 ทุน ทุนละ
2,000 บาท, จํานวน 59 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 231,000 บาท
6. ทุนบริจาค (ผูมีจิตศรัทธา) จํานวน 4 ทุน ไดแก จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท, จํานวน 1 ทุน ทุนละ
5,000 บาท,จํานวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท
หลักฐาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-3 โครงการ/กิจกรรมของคณะ
1-1.4-NSRU-OP-SD-4 คูมือนักศึกษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-5 คูมืออาจารยที่ปรึกษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-6 แผนปฏิบตั ิงาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-7 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-8 ตารางการปฏิบัติงาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-9 จัดหองบริการใหคําปรึกษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-10 ตารางเวลาการใหคําปรึกษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-11 ขอมูลการรับบริการใหคําปรึกษา
มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนใหขอมูลบริการแกนักศึกษา โดยมาจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1. กองพัฒนานักศึกษา
1.1 กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา ใหขอมูลแหลงทุนการศึกษา ขอมูลหลักเกณฑ วิธีการรับสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา พิจารณาการใหทุนการศึกษาโดยประสานงานคณะ ใหบริการงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ให
คําปรึกษาดานวิชาการ ดานการใชชีวิต และดานอาชีพ รายบุคคล บริการดานการใหขอมูลดานอาชีพ จัดหางาน
1.2 กลุมงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหบริการจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ การ
จัดตั้งชมรมและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของชมรม
1.3 กลุมงานกีฬาและนันทนาการ ใหบริการดานกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
1.4 กลุมงานบริหารงานทั่วไปและบริการนักศึกษา ใหบริการการผอนผันเขารับราชการทหาร การยื่นคํารองขอ
สําเร็จการศึกษา
1.5 กลุมงานศูนยพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ ใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน กิจกรรม To be
number one ใหคําปรึกษาดานสุขภาวะทางเพศรณรงคการตอตานยาเสพติด
1.6 งานหอพักนักศึกษา ใหบริการจัดหองพักใหนักศึกษา ใหคําปรึกษาการใชชีวิตในหอพัก จัดกิจกรรมหอพัก
นักศึกษา
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหบริการการลงทะเบียน การแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียน การเลือกวิชาเรียน การจอง การลงทะเบียนและการยกเลิกรายวิชา การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
การเรียน
3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหบริการสืบคนขอมูล เอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร หนังสือดานศิลปะและ
วัฒนธรรมบริการนําชมพิพิธภัณฑ บริการหองประชุม
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4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร บริการหอง
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต บริการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ
Accout เพื่อขอใชอินเทอรเน็ตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร, บริการหองสมุดและการสืบคนขอมูล
5. ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบริการการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ บริการสื่อ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
6. กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ใหบริการรับเงินลงทะเบียน การขอคืนเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
นักศึกษาสามารถรับขอมูลขาวสารโดยผานชองทาง ดังตอไปนี้
- ประสานงานแจงขอมูลใหคณะรับทราบ
- ประกาศประชาสัมพันธ
- ประชาสัมพันธเสียงตามสาย
- เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
- เว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา
- เว็บเพจของกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา
- ประสานงานองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ
- ติดตอนักศึกษาโดยตรง
ขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จัด กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร คือ
1. โครงการวันลอยกระทง 2563 จัดวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 70 คน
2. โครงการอบรมมารยาท ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 มีผูเขารวมโครงการจํานวน
60 คน
3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและอภิปรายกลุมดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
2563 จัดวันที่ โครงการ 3 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 50 คน
4. โครงการวิศวกรสังคม ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 500 คน
5. โครงการวันสงกรานต 2563 จัดวันที่ 19 เมษายน 2564 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 100 คน
6. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูการทํางาน(ปจฉิมนิเทศ) ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
มีผูเขารวมโครงการจํานวน 1,981 คน
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 มีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดรับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา 2563 เขตภาคเหนือ
ระดับอุดมศึกษา
พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- โครงการมอบเกียรติบตั รรางวัลความประพฤติดีแกนักเรียน นิสติ นักศึกษา ประจําป 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน
2564 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดรับการคัดเลือกรับรางวัล จํานวน 2 คน
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ขอมูลแหลงงานเต็มเวลา และนอกเวลา ผานชองทาง ไดแก
- ปายประชาสัมพันธ
- ลงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
- ลงเว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา
- ลงเพจกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา
- ประชาสัมพันธเสียงตามสาย
- ประสานแจงขอมูลใหคณะรับทราบ
- ประสานแจงองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ
- แจงนักศึกษาโดยตรง
กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานดําเนินการจัดหาขอมูลแหลงงานเต็ม
เวลา และนอกเวลา ซึ่งมีหนวยงานที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับรูขอ มูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเอง เชน แหลงงาน
และกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
หนวยงานราชการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
หนวยงานเอกชน
- บริษัท ซีพี ออลล จํากัด
- บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด
- บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ จํากัด
- ศูนยดัชมิลลนครสวรรค
- บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
- บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
ขอมูลแหลงงานนอกเวลา (หารายไดระหวางเรียน)
- บริษัท ซีพี ออลล จํากัด
- รานเซเวนอีเลฟเวน
- เทสโก โลตัส เดอะวอลคนครสวรรค
- Big C นครสวรรค
- หางสรรพสินคาวีสแควรนครสวรรค
- ราน KFC บิ๊กซีนครสวรรค
- ราน MK บิ๊กซีเดอะวอลค นครสวรรค
- รานThe Pizza company บิ๊กซี นครสวรรค
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ราน Sizzler วี–สแควร พลาซานครสวรรค
รานชาบู บิ๊กซี เดอะวอลค นครสวรรค
ราน Swensen บิ๊กซีนครสวรรค
รานยาโยอิ วี–สแควร พลาซานครสวรรค
รานมิสเตอรโดนัท บิ๊กซี นครสวรรค
รานแมคโดนัลด นครสวรรค
ราน Goriltar Café นครสวรรค
รานอาหารจันทรเสวย นครสวรรค
รานอาหารดอกเสลา นครสวรรค
รานกนกวรรณ บูติค นครสวรรค
ศูนยคุมอง นครสวรรค
ศูนยนมเปรี้ยวบีทาเกนนครสวรรค

ผลจากการดําเนินงานมีนักศึกษาที่ไดรับขอมูลไปทํางานนอกเวลา จํานวน 90 คน ดังนี้
- นักศึกษาคณะครุศาสตร จํานวน 41 คน
- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 22 คน
- นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 14 คน
- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 11 คน
- นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน
หลักฐาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-12 คูมือการปฏิบัติงานเว็ปเพจของกองพัฒนานักศึกษาเว็ปเพจของกลุมงานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-13 เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1-1.4-NSRU-OP-SD-14 เว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1-1.4-NSRU-OP-SD-15 เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1-1.4-NSRU-OP-SD-16 เว็บไซตศูนยภาษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-17 เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
1-1.4-NSRU-OP-SD-18 โครงการ
1-1.4-NSRU-OP-SD-19 โครงการ
1-1.4-NSRU-OP-SD-20 โครงการ
1-1.4-NSRU-OP-SD-21 หนังสือภายนอก/ประกาศ
1-1.4-NSRU-OP-SD-22 หนังสือภายนอก/เกียรติบัตร
1-1.4-NSRU-OP-SD-23 ขอมูลแหลงงานนอกเวลาและในเวลาขอมูลทางเว็บไซตแหลงงานนอกเวลาและในเวลา
1-1.4-NSRU-OP-SD-24 สถิติขอมูลการทํางานของนักศึกษา
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 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาตั้งแตเริ่มตนที่นักศึกษาเขามา
ศึกษา ระหวางที่ศึกษาและใกลสําเร็จการศึกษา ดังนี้
มี

ระดับมหาวิทยาลัย
1. โครงการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ ก า วสู ก ารทํ า งาน(ป จ ฉิ ม นิ เ ทศ) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563 จั ด วั น ที่ 17
พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหขอมูลการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในการ
วางแผนชี วิต เพื่ อเข าสู การประกอบอาชีพ การสมั ครงาน ทัก ษะการใช ชีวิ ต ทัก ษะการทํา งาน โดยมีก ารจัด บูธ ของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อใหประโยชนกับนักศึกษา มีวิทยากร ใหความรูพรอมฝกปฏิบัติ การเตรียมความพรอม
กอนจบ หลงยุคโควิดพรอมเทคนิคการเขียนเรซูเมใหปง..จบใหมยังไงก็ไดงาน มีวิทยากร ใหความรู “ความทาทายใน
อาชีพของบัณฑิตยุคโควิด” และมีวิทยากรใหความรู ดานอาชีพอื่น ๆ โดยกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาชั้นปสุดทาย มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 1,981 คน ผลการวิเคราะหนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพรอมในการเขาสูการประกอบ
อาชีพ และความพรอมในการสมัครงาน โดยมีกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนผูรับผิดชอบ
ระดับคณะ
2. ในสวนของคณะมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ในระหวางศึกษา เชน โครงการศึกษาดูงาน โครงการสหกิจศึกษา
โครงการอบรมบุคลิกภาพ โครงการปจฉิมนิเทศของคณะตาง ๆ กิจกรรมเตรียมความพรอมทางวิชาการเพื่อสอบบรรจุ
แขงขันเปนขาราชการครูของคณะครุศาสตร กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาชั้นปสุดทาย
- หลักสูตรของคณะ /แตละสาขาวิชา ไดมีการจัดกิจกรรมสัมมนากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ใหกับ
นักศึกษาชั้นปสุดทาย เพื่อแนะแนวทางการใชชีวิตในการทํางานในหนวยงาน และหลังจากฝกประสบการณวิชาชีพแลวแต
ละคณะ/สาขาวิชาจะมีการสัมมนานักศึกษาเพื่อรวมแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณที่ไดรับจากหนวยงานตาง ๆ ให
นักศึกษาแตละคนไดรับความรูในการเตรียมเขาสูอาชีพ ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ
- โครงการ บริ ห ารงานฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ และสหกิ จ ศึ ก ษา (กิ จ กรรมการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ) จัดระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ณ หองประชุม
ชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ จํานวน 380 คน ใหนักศึกษามีความพรอมดาน
ทักษะและความรูที่จําเปนตอวิชาชีพกอนที่จะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต และเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตอการ
ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติและฤดูรอน (กิจกรรมปจฉิมนิเทศ) จัดวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ จํานวน 388 คน ใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามีความรู
ที่จะเขาสูการประกอบอาชีพและเขาสูการทํางานในอนาคต มีความตระหนักและภูมิใจในตนเอง รวมถึงเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ( กิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี) จัดวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมพระบาง และหองประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ จํานวน 259 คน ใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน มีความรู
ในการจัดทําประวัติสวนบุคคลที่ใชในการสมัครงาน พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการประกอบการทํางานในอนาคต มี
ความรู แ ละประสบการณ ด า นการประกอบอาชี พ ให ป ระสบผลสํ า เร็ จ รวมทั้ ง การศึ ก ษาต อ ในอนาคต จั ด โดยคณะ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมเตรียมความพรอมในการทํางานของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จัดวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมชอนตะวัน อาคาร 15
ชั้น 4 ผูเขารวมโครงการ จํานวน 107 คน ใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกที่ดีตอการประกอบอาชีพอยาง
มีจรรยาบรรณและพรอมที่จะรับใชสังคม มีความรูในการเตรียมตัวสัมภาษณงานและแนวโนมตลาดงานในอนาคต จัดโดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- โครงการ กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา (ปจฉิมนิเทศ) จัดวันที่
16 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการชั้นปที่ 4 จํานวน 400 คน ให
นักศึกษามีโลกทัศนกวางไกล กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มองเห็นทิศทางชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพ เกิด
ความคิดในการวางแผนชีวิตเพื่อเขาสูการประกอบวิชาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีในการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ และ
พรอมที่จะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคม จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- การประกันคุณภาพความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ จัดเปดสอบตลอดปการศึกษา โดยมีศูนยภาษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูรับผิดชอบ
หลักฐาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-25 รายงานการดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศ
1-1.4-NSRU-OP-SD-26 คูมือนักศึกษา
1-1.4-NSRU-OP-SD-27 รายงานการดําเนินโครงการของคณะและเอกสารที่เกี่ยวของ
1-1.4-NSRU-OP-SD-28 ระเบียบมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร และ
ภาษาอังกฤษ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ โดยสุมผูตอบแบบสอบถามจํานวน
960 คน โดยใชตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางที่จะทําการประเมินใหสอดคลองกับกลุมผูรับบริการมีผลการประเมินดังนี้
การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
1.ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา กลุมผูตอบแบบสอบถาม
คือนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 5 จํานวน 321 คน
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.83
1.1 คุณภาพการใหคําปรึกษาดานวิชาการ ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ ความมุงมั่นในการเรียน ผลการประเมิน
คะแนน 3.63
1.2 คุณภาพการใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต ทําใหเกิดกําลังใจ ไมทอถอย มีแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข ผลการประเมิน คะแนน 3.55
1.3 คุณภาพการใหคําปรึกษาดานอาชีพ ทําใหเกิดเปาหมาย มีการเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพผล
การประเมิน คะแนน 3.65
1.4 คุณภาพของบุคลากรผูใหคําปรึกษา เปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดี ไวใจได ไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชน
และมั่นใจวาถาปฏิบัติตามคําแนะนําแลวจะคลี่คลายปญหาไดผลการประเมิน คะแนน 3.64
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1.5 คุณภาพของสถานที่ใหบริการ สะอาด มีบรรยากาศผอนคลาย มีความเปนสวนตัว ผลการประเมิน คะแนน
3.60
2.มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
ใหแกนักศึกษา กลุมผูตอบแบบสอบถามคือนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 5 จํานวน 321 คน
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.58
2.1 มีชองทางการใหบริการหลากหลาย เขาถึงไดงาย สะดวกรวดเร็ว ผลการประเมิน คะแนน 3.50
2.2 ขอมูลขาวสารที่มหาวิทยาลัยแจง เปนประโยชน สรางโอกาสที่ดีในดานการเรียน การใชชีวิตและการเตรียม
ความพรอมเขาสูอาชีพ ผลการประเมิน คะแนน 3.70
2.3 ขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการมีรายละเอียดการใหบริการ มีขั้นตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน ผลการ
ประเมิน คะแนน 3.71
2.4 ไดรับขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัด ไมเคยพลาดโอกาสในการรับทราบ
ขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน คะแนน 3.72
2.5 ไดรับขอมูลขาวสารแหลงงานเต็มเวลาและนอกเวลาที่มหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตางๆ ไมเคยพลาด
โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน คะแนน 3.57
2.6 ไดรับประโยชนจากขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผลการประเมิน คะแนน 3.70
2.7 ไดรับประโยชนจากขอมูลแหลงงานเต็มเวลาและนอกเวลาที่มหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตางๆ ทําใหทราบ
และ/หรือมีรายไดจากแหลงงานที่ใชเวลานอกเวลาเรียนและแหลงงานที่รับสมัครเมื่อสําเร็จการศึกษา ผลการประเมิน
คะแนน 3.70
3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ผลการประเมิน
เฉลี่ย 4.14 กลุมผูตอบแบบสอบถามคือนักศึกษาชั้นปที่ 4 - 5 จํานวน 960 คน
3.1 ไดรับประโยชนจากกิจกรรมการปจฉิมนิเทศ ทําใหไดรับทราบขอมูลที่จําเปนและสําคัญในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตอ ผลการประเมิน คะแนน 3.67
3.2 คุณภาพในการอํานวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดให การใหขอมูลแหลงงาน การออกเอกสารรับรองเพื่อ
ประกอบการสมัครงาน ผลการประเมิน คะแนน 3.95
ผลการประเมินเฉลี่ยรวม ตามเกณฑขอ 1 – 3 ไดคะแนน 3.67
จากผลการประเมินดังกลาวสรุปไดวาตองมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานเพื่อใหนักศึกษาไดรับการบริการที่ดีดังนี้
ดาน
เกณฑการประเมิน
1. ดานการจัดบริหารใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา
2. ดา นการบริก ารขอมู ลขาวสารที่เ ปนประโยชนแ กนั ก ศึก ษา
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
3. ดานการจัดกิจ กรรมเตรีย มความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

คุณภาพการใหคําปรึก ษาดานอาชีพ ทําใหเกิดเปาหมาย มี
การเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ
มีชองทางการใหบริก ารหลากหลาย เขาถึง ไดงาย สะดวก
รวดเร็ว
ได รั บ ประโยชน จ ากกิ จ กรรมการป จ ฉิ มนิ เ ทศ ทํา ให ไ ด รั บ
ทราบขอมูลที่จําเปนและสําคัญในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอ

จากการประเมินทั้งสามดานพบวาไดรับขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัด มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการมีรายละเอียดการใหบริการ และดานสุดทายคือขอมูล
ขาวสารที่มหาวิทยาลัยแจง เปนประโยชน สรางโอกาสที่ดีในดานการเรียน และ ไดรับประโยชนจากขอมูลแหลงงานเต็ม
เวลาและนอกเวลาที่มหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตางๆ มีผูใหขอเสนอแนะ คือ ขอมูลขาวสารไดการจัดหางานควรมี
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มากกวานี้ ความเพิ่มชองทางการใหบริการ เปดบริการนอกเวลาเพื่อใหคําปรึกษา
หลักฐาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-29 รายงานการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหแกนักศึกษา
นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยนําผลการประเมิน ขอเสนอแนะ มาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุง สําหรับปการศึกษา 2564 ดังนี้
1.ดานการบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ
เกณฑการประเมิน
คุ ณ ภาพการให คํ า ปรึ ก ษาด า นการใช ชี วิ ต ทํ า ให เ กิ ด
กําลังใจ ไมทอถอย มีแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข
ผลการประเมิน : 3.55

แนวทางการปรับปรุงแกไข
-เพิ่มชองทางการใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตผาน
ชองทางตาง ๆ ใหเพิมมากขึ้น
- เพิ่มขอมูลการใหคําปรึกษาทักษะในการดําเนินชีวิต
รวมกับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
ใหแกนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
แนวทางการปรับปรุงแกไข
ไดรั บขอ มูล ขาวสารแหลง งานเต็ มเวลาและนอกเวลาที่ มีชองทางการใหบริการหลากหลาย เขาถึงไดงาย
มหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตาง ๆ ไมเคยพลาดโอกาส สะดวกรวดเร็ว ซึ่งผลการประเมินได 3.50 คณะกรรมการ
ในการรับทราบขอมูลขาวสาร
มีความเห็นวา โดยกําหนดปรับปรุง ดังนี้
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมากยิ่งขึ้น เชน
ผลการประเมิน : 3.57
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
- ประสานงานองคการบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
คณะ
- ประชาสัมพันธขอมูลทางเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
เพจงานแนะแนวและทุนการศึกษา เพจของสโมสร
นักศึกษาคณะ เพจงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปาย
ประชาสัมพันธในสวนพื้นที่ของกองพัฒนานักศึกษา
- เพิ่มระบบโซเชียล ทางกลุม ไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (NSRU) และเพจเกี่ยวกับงานตาง ๆ
3. กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
แนวทางการปรับปรุงแกไข
ไดรับประโยชนจากกิจกรรมการปจฉิมนิเทศทําใหไดรับ จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา
ทราบขอมูลที่จําเปนและสําคัญในการประกอบอาชีพและ โดยเพิ่มขอมูลเกีย่ วกับอาชีพและการสมัครงาน ซึ่งนํามา
การศึกษาตอ
ปรับปรุงในกิจกรรมปการศึกษา 2562
- จัดกิจกรรมดานใหความรูบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงงาน
ผลการประเมิน : 3.79
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หลักฐาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-30 แผนปฏิบัติงาน ประจําป 2564
ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา ดังนี้
1. ขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา ไดแก
- บทความทางวิชาการ ขอมูลการจัดการความรูของอาจารย/คณะ ที่เผยแพรในวารสารทางวิชาการ เว็บไซตของ
มหาวิ ท ยาลั ย /กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา/คณะ/หน ว ยบ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ หน ว ยงานต า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยจัดโครงการดังนี้
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรกับพระอัจฉริยภาพทางดานดนตรี” จัดวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวนผูเขารวมโครงการ 60 คน
2. โครงการบริการวิชาการและใหขอมูลความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกาจัดโดยคณะตาง ๆ
2.1 โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลใหกับนักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชาการออกแบบ) การสรางคอนเทนต
สําหรับธุรกิจดิจิทัล จัดวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม 1112 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน โดยศิษยเกา นักศึกษาสาขาวิชาการ
ออกแบบและการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ มีความรูความเขาใจในกิจกรรมที่อบรมเพิ่มขึ้น ไดรับองคความรูในการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ระหวางนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
2.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก
ศิษยเกา โดยการใช Facebook ของคณะและสโมสรนักศึกษาของคณะในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
การประกอบอาชีพ การสอบบรรจุตาง ๆ หรือสมัครงาน เชน ขอมูลการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณ
และคณะเปดชอง YouTube ชื่อชองรูเปนเกง ในชองนี้จะมีคลิปแนะนําเกร็ดความรู การกวดวิชา เชน เคล็ดลับติวสอง
TOEIC กับอาจารยบุง, เทคนิคการทําขอสอบภาษาไทยใหเปะ ปง เพื่อใหความรูกับศิษยเกา
2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ มีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชน
ดานการรับสมัครงาน การประกอบอาชีพตอศิษยเกา ที่เผยแพรผานทาง Facebook และเว็บไซตของคณะ
3. มหาวิทยาลัยประสานความรวมมือกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในการดาน
ขอมูลความรู กิจกรรมที่เปนประโยชนกับศิษยเกา โดยผานทางหนาเพจ Facebook หนวยบมเพาะหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
เปนระบบออนไลน
4. ชองทางการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ประสานงานแจงขอมูลใหคณะทราบเพื่อประชาสัมพันธตามชองทางที่คณะมี
- ติดปายประกาศประชาสัมพันธ
- เว็บไซตของมหาวิทยาลัย/คณะ
- สถานีวิทยุคลื่นของมหาวิทยาลัย
- ประสานงานสมาคมศิษยเกา
หลักฐาน
1-1.4-NSRU-OP-SD-31 วารสารทางวิชาการ
1-1.4-NSRU-OP-SD-32 โครงการบริการวิชาการ
1-1.4 -NSRU-OP-SD-33 เว็บไซตคณะตางๆ เว็บไซตหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
0

0
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.4
5 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.4
6 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.4
6 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

จุดแข็ง
มีหนวยงานที่มีความพรอมในการใหขอมูลและใหบริการนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
อยูในระหวางศึกษาและสําเร็จการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
สัดสวนบุคลากร งบประมาณตอจํานวนนักศึกษาและภารกิจการใหบริการนักศึกษาไมเพียงพอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา และ
คณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาส
ได รับ การพัฒ นาสติ ป ญญา สังคม อารมณ ร างกาย และคุณธรรมจริย ธรรม สอดคลองกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยกองพัฒนานักศึกษา รวมกับ องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษา 5 คณะ ไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยสงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษา
ผานทางตัวแทนสภานักศึกษาภาคปกติ คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาภาคปกติและประธานสโมสรนักศึกษาทั้ง 5
คณะในการรวมกันคิดทําวางแผนการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย โดยมี คณะอนุกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รวมกับนักศึกษาในการกําหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรมตามถนัด ความสนใจและศักยภาพของนักศึกษาภายใตกรอบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(กิจกรรมครบทั้ง 5 ดาน) กรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือ ใฝเรียนรู มีคุณธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน เปนแนวทางใน
การพัฒนานักศึกษาตอไป โดยจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยกําหนดวัตถุประสงคและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ไวดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด เกิดกลุมนักศึกษา จิตอาสา/จิตสาธารณะไมนอยกวา 15 กลุมในการทํางานจิตอาสา/จิตสาธารณะ เพื่อ
บริการสังคมและทองถิ่น
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อพัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ดาน
ตัวชี้วัด มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ดาน
มี
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มี

ขอ



2

เกณฑการประเมิน
รอยละความสําเร็จของโครงการไมนอยกวารอยละ 80
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อพัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรมนักศึกษาสงเสริมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตาม
กรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือใฝเรียนรู มีคณ
ุ ธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย ครบทั้ง 3 ประเด็น รอยละ
ความสําเร็จของโครงการไมนอยกวารอยละ 80
หลักฐาน
1-1.5-NSRU-OP-SD-1 แผนการพัฒนานักศึกษา ประจําป 2563
1-1.5-NSRU-OP-SD-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา ประจําป 2563
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและอัตลักษณที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิง่ แวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดย กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมนักศึกษาครบทั้ง 5 ดานตามกระบวนการ PDCA ดังตอไปนี้
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- ใฝเรียนรู มีคณ
ุ ธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน
1. โครงการวิศวกรสังคม 2563 วันที่จัดโครงการ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ประจําป 2563 วันที่จัดโครงการ 17 พฤศจิกายน 2563
- กิจกรรมจิตอาสาและรักษาสิ่งแวดลอม
โครงการวิศวกรสังคม 2563 วันที่จัดโครงการ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและอภิปรายกลุมดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการชวยชีวิตขั้น
พื้นฐาน 2563 วันที่จัดโครงการ 3 มีนาคม 2564
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการอบรมมารยาท 2563 วันที่จัดโครงการ 16 ธันวาคม 2563
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1. วันลอยกระทง 2563 วันที่จัดโครงการ 30 ตุลาคม 2563
2. วันสงกรานต 2563 วันที่จัดโครงการ 19 เมษายน 2564
หลักฐาน
1-1.5-NSRU-OP-SD-1 แผนการพัฒนานักศึกษา ประจําป 2563
1-1.5-NSRU-OP-SD-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา ประจําป 2563
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ขอ
เกณฑการประเมิน
 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนกั ศึกษา
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงตองดําเนินงานโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น ภายใตพื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขขึ้น เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงคคานิยม และความเปนไทย วางรากฐาน
วิถีชวี ติ ของคนไทย โดยสงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัว ฝกใหเด็กรูจักการพึ่งพาตัวเองมีความซื่อสัตย มีวินัย สงเสริมใหมี
กิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การนําหลักธรรมทางศาสนามาใชใน
ชีวิตประจําวันผลักดันใหมีการนําวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสรางคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ตลอดจนสงเสริม พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเครือขายทางสังคมใหมี
บทบาทและความสามารถในการปลูกฝง สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม ตระหนักและ
รวมกันเปนเครือขาย มีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค เพื่อสรางสังคมที่อยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยนอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาเปนหลักชัย
ในการดําเนินกิจกรรม และพัฒนานักศึกษานักศึกษาใหเขาใจหลักการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการนํากระบวนการ
PDCA เขามาใชในการดําเนินโครงการ โดยจัดโครงการในวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค มีตัวแทนนักศึกษาจากองคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม สโมสรนักศึกษาคณะ จํานวน
500 คน เพื่อนอมนําพระราโชบาย มาปรับใชในการบวนการประคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ นักศึกษา
ไดมีความรู มีทักษะ และเกิดประสบการณ มีมุมมองใหม ๆ ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยกระดับการดําเนินชีวิต ตลอดจน
ทัศนคติ ในการอยูรวมกันอยางมีความสุข ภายใตหนาที่ สิทธิเสรีภาพที่เหมาะสมและเคารพตอสิทธิของผูอื่น การเรียนการ
สอนที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีเครือขายความรวมมือการเรียนรูนอกหองเรียน มีการดําเนินงานดานการพัฒนา
จัดการการเรียนรู ใหมีมาตรฐาน มีศักยภาพ และเปนศูนยกลางดานการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย จากการดําเนิน
โครงการดังกลาวทําใหนักศึกษาเกิดผลลัพธในการทําโครงการโดยมีโครงการยอย ๆ ที่เกิดจากนักศึกษาไดนํากระบวนการ
ประกันคุณภาพไปใชในการทําโครงการและขยายผลไปสูการปฏิบัติ
หลักฐาน
1-1.5-NSRU-OP-SD-3 รายงานผลการดําเนินการโครงการกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูเ พิ่มศักยภาพนักศึกษาสู
“วิศวกรสังคม” นําชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง โดยนอมนําพระบรมราโชบายเพื่อการดํารงชีวิตและการทํางานในอนาคต
2563
 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งตอไป
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมอบใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการโดยมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรม เพื่อสรุปและนําแสนอตอคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและนําเขาที่ประชุมสภานักศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงานในครั้งตอไปและยังมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการในปการศึกษา 2563 ดังนี้
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- ใฝเรียนรู มีคุณธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน
มี
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โครงการ
1. โครงการวิศวกร
สังคม 2563

วันที่จัด
15 – 16
มีนาคม 2564

2. กิจกรรมปจฉิม
นิเทศ ประจําป
2563

17
พฤศจิกายน
2563

เกณฑการประเมิน
วัตถุประสงค
1 เพื่อใหนักศึกษามีความ
เข า ใจทั ก ษะพื้ น ฐานของ
การเปนวิศวกรสังคม
2 เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรั ก
สามั ค คี เข า ใจสิ ท ธิ ห น า ที่
ของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้ น ฐ า น ข อ ง สั ง ค ม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย เ ป น
ป ร ะ มุ ข อั น จ ะ นํ า ไ ป สู
สั ง คมที่ มี ค วามรั ก ความ
เขาใจ เอื้ออารีตอกัน สราง
ความเป น ป ก แผ น ในชาติ
โดยรวมอย า งมั่ น คงและ
ยั่งยืนในสังคมตอไป
3. ใช ห ลั ก กระบวนการ
ทางการประกั น คุ ณ ภาพ
เพื่อดําเนินโครงการได

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาให มี
ความพร อ มก อ นสํ า เร็ จ
การศึกษา
2.เพื่ อ ให ผู ป ระกอบการ
ไ ด รั บ ส มั ค ร ง า น ใ ห กั บ
นักศึกษาทํางานหลังสําเร็จ
การศึกษา

ตัวชีวัด/ผล
เชิงปริมาณ
1.นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ไมนอย
กวา 400 คน
เชิงคุณภาพ
ระดับคุณภาพในการ
จั ด โครงการคะแนน
ไมนอยกวา 3.51
เชิงปริมาณ
มีนักศึกเขารวม
กิจกรรม 500 คน
บรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
ระดับความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรม
คะแนน 3.95 บรรลุ
เปาหมาย

ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ
อยากใหมีการจัด
อบรมเจาะลึก
มากกวานี้
ควรใหการสนใจกับ
นักศึกษาที่เขารวม
ทั้งหมด ไมใชสนใจ
เพียงบางกลุม
จัดกิจกรรมเชิง
สรางสรรคดีมาก
พี่เลี้ยงดีมีการเขาถึง
ผูเขารวมกิจกรรม
เปนกิจกรรมที่
สนุกสนาน
เปนผลดีตอตนเอง
และชุมชน
เปนกิจกรรมที่มี
ประโยชน
ควรจัดขยายผลในรุน
ตอ ๆ ไป
กิจกรรมสามารถ
นําไปปรับใชไดตอไป
เชิงปริมาณ
1.สถานที่คับแคบ
- มีผูเขารวมโครงการ 2.เวลาในการรวม
ไม น อ ยกว า 1,500 3.กิจกรรมไมชัดเจน
คน
4.บริษัทจัดหางาน
เชิงคุณภาพ
สามารถ รับเขา
- มีระดับคุณภาพใน ทํางานไดยิ่งดี
การจัดโครงการ
5.ควรมีอาหารวางให
คะแนนไมนอยกวา ทาน
3.51
6.ควรจัดระเบียบใน
ผลการดําเนินงาน 7.การนั่งใหเรียบรอย
แนวทางปรับปรุง
1. มีผูเขารวม
โครงการ 1,981 คน จั ด หาสถานที่ ห รื อ
แบ ง กลุ ม ในการทํ า
บรรลุเปาหมาย
2. ผลการดําเนินงาน กิจกรรม จัดระเบียบ
คะแนน 3.76 บรรลุ การเข า กิ จ กรรมให
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เกณฑการประเมิน
เปาหมาย

- กิจกรรมจิตอาสาหรือรักษาสิ่งแวดลอม
โครงการ
วันที่จัด
วัตถุประสงค
1. โครงการวิศวกร 1 5 – 1 6 1 เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษา มี
สังคม 2563
มีนาคม 2564 ความเขาใจทักษะพื้นฐาน
ของการเปนวิศวกรสังคม
2 เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรั ก
สามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่
ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ผู อื่ น
ภายใตพื้นฐานของสังคม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย เ ป น
ประมุ ข อั น จะนํ า ไปสู
สัง คมที่มี ความรั ก ความ
เข า ใจ เอื้ อ อารี ต อ กั น
สรางความเปนปกแผนใน
ชาติ โ ดยรวมอย า งมั่ น คง
และยั่งยืนในสังคมตอไป

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
โครงการ
วันที่จัด
วัตถุประสงค
3 มีนาคม
1. เพื่อใหผเู ขารวม
1. โครงการการ
โครงการฯ ไดรับความรู
อบรมเชิงปฏิบัติการ 2564
และไดฝก ทักษะการปฐม
และอภิปรายกลุม
พยาบาลเบื้องตนและการ
ดานการปฐม
ชวยชีวิตขั้นพื้นฐานอยาง
พยาบาลเบื้องตน
ถูกวิธี
และการชวยชีวิตขั้น
2. เพื่อใหผเู ขารวม
พื้นฐาน 2563
โครงการฯ ไดตระหนักถึง

เ ป น ร ะ บ บ ม า ก
กวาเดิม

ตัวชีวัด/ผล
เชิงปริมาณ
1 . นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ไม นอ ย
กวา 400 คน
เชิงคุณภาพ
ระดับคุณภาพในการ
จัดโครงการคะแนน
ไมนอยกวา 3.51
เชิงปริมาณ
มีนักศึกเขารวม
กิจกรรม 500 คน
บรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
ระดับความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรม
คะแนน 3.95 บรรลุ
เปาหมาย

ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ
อยากใหมีการจัดอบรม
เจาะลึกมากกวานี้
ควรใหการสนใจกับ
นักศึกษาที่เขารวม
ทั้งหมด ไมใชสนใจ
เพียงบางกลุม
จัดกิจกรรมเชิง
สรางสรรคดีมากคะ
พี่เลี้ยงดีมีการเขาถึง
ผูเขารวมกิจกรรม
เปนกิจกรรมที่
สนุกสนาน
เปนผลดีตอตนเองและ
ชุมชน
เปนกิจกรรมที่มี
ประโยชน
ควรจัดขยายผลในรุน
ตอ ๆ ไป
กิจกรรมสามารถนําไป
ปรับใชไดตอไป

ตัวชีวัด/ผล
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาและ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จํานวน
50 คน
เชิงคุณภาพ
1. มีจํานวนผูเขารวม

ปญหาอุปสรรค
1. เป น โครงการที่ ดี
สามารถนํ า ไปใช ไ ด ใ น
ชีวิตประจําวัน
2. ไดความรูเพื่อนําไป
พัฒนาตนเอง
3. ไดความรูมากขึ้ น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลคะ
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เกณฑการประเมิน
ความสําคัญของการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ
เบื้องตนอยาง ถูกวิธีกอน
นําสงสถานพยาบาล

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ
วันที่จัด
วัตถุประสงค
1. โครงการอบรม
16 ธ.ค. 2563 1. เพื่อสรางจิตสํานักใน
มารยาท 2563
การอนุรักษ สงเสริม และ
สืบสานวัฒนธรรมไทย
ใหแกนักศึกษา
2. เพื่อถายทอดความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
มารยาทไทยที่ถูกตอง
ใหแกนักศึกษา
3. เพื่อฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
มารยาทไทยที่ถูกตอง
ใหแกนกั ศึกษา

โครงการ ไมนอย
กวารอยละ 80
2. มีผูเขารวม
โครงการที่ทํา
แบบทดสอบผานไม
นอยกวารอยละ 80
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
มีผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน
50 คน เปนไปตาม
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. มีจํานวนผูเขารวม
โครงการ รอยละ
100 เปนไปตาม
เปาหมาย
2. มีผูเขารวม
โครงการที่ทํา
แบบทดสอบผาน
รอยละ 100 เปนไป
ตามเปาหมาย

ตัวชีวัด/ผล
เชิงปริมาณ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคเขารวม
โครงการฯ
จํานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
มีความรูความเขาใจ
เรื่องวัฒนธรรมและ
มารยาทไทยดียิ่งขึ้น
ไมนอยกวารอยละ
60

ปญหาอุปสรรค
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการในครั้งนี้
แนะนําวาการฝกปฏิบัติ
มารยาทไทยที่ใชใน
สังคมไทย ควรจัดใหกับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 แรก
เขาศึกษาตอในรั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ทั้งนี้ เพื่อ
ความเปนเอกภาพ
เดียวกัน อีกทั้งจะเปน
ประโยชนใหกับ
นักศึกษาไดนําไปใชใน
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เชิงปริมาณ
ชีวิตประจําวันไดจริง
จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม จํานวน
60 คน ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใช
หลังจากไดรับความรู
คิดเปนรอย
ละ 91.20 ซึ่ง
บรรลุเปาหมาย
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ
วันที่จัด
วัตถุประสงค
1.วันลอยกระทง
30 ต.ค. 2563 1.เพื่ออนุรักษและสืบสาน
2563
วัฒนธรรมประเพณีของ
ไทย
2.เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยใหแก
คณาจารย และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค

ตัวชีวัด/ผล
เชิงปริมาณ
ผูเขารวมโครงการฯ
จํานวน 70 คน
เชิงคุณภาพ
ไดรับประโยชนจาก
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 70
เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ/ กิจกรรม
จํานวน 70 คน
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
ประโยชนที่ไดรับ คิด
เปนรอย
ละ 92.20 ซึ่ง
บรรลุเปาหมาย

ปญหาอุปสรรค
ผูเขารวมโครงการซึ่ง
สวนใหญเปนตัวแทน
นักศึกษาจากคณะตาง
ๆ ทั้ง 5 คณะ โดยแต
ละคณะ
มี
ความประสงคอยากให
ทางสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดกิจกรรม
ในรูปแบบนี้ขึ้นอีกครั้ง
เพื่อเปนการถายทอด
ความรู วิธีการที่ถูกตอง
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และมารยาทไทย
รวมถึงความรูและ
ขั้นตอนปฏิบัติเกีย่ วกับ
มารยาทไทยในงานศา
สนพิธี

61
มี

ขอ
2. วันสงกรานต
2563



5

9 เม.ย. 2564

เกณฑการประเมิน
1.เพื่ออนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ไทย
2.เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยใหแก
คณาจารย บุคลากรและ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค

เชิงปริมาณ
นักศึกษา เขารวม
โครงการฯ จํานวน
ไมนอยกวา 100 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจ
และประโยชนที่
ไดรับ ไมนอยกวา
รอยละ 70
เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารวม
โครงการ/ กิจกรรม
จํานวน 100 คน
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
ความรูความเขาใจ
และประโยชนที่
ไดรับ คิดเปนรอยละ
93.00

หลักฐาน
1-1.5-NSRU-OP-SD-4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิศวกรสังคม 2563
1-1.5-NSRU-OP-SD-5 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปจฉิมนิเทศ ประจําป 2563
1-1.5-NSRU-OP-SD-6 รายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงคอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 2563
1-1.5-NSRU-OP-SD-7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมมารยาท 2563
1-1.5-NSRU-OP-SD-8 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวันลอยกระทง 2563
1-1.5-NSRU-OP-SD-9 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวันสงกรานต 2563
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรคโดยกองพัฒ นานั กศึก ษา มีการประเมิ นความสํ าเร็ จตามวัต ถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยดําเนินการประเมินวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
บรรลุ/ไมบรรลุ
เกิดกลุม นักศึกษา จิตอาสา/จิต
มีกลุมนักศึกษาจิตอาสา/ชมรม
ไมบรรุลผล
สาธารณะไมนอยกวา 15 กลุมในการ นักศึกษา ทํากิจกรรมจิตอาสา/จิต
ทํางานจิตอาสา/จิตสาธารณะ เพือ่
สาธารณะ จํานวน 10 กลุม 1. รด.จิต
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บริการสังคมและทองถิ่น

เกณฑการประเมิน
อาสา 2. ผูนําจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3. GTO สานรักจิตอาสา 4.คนแบกเป
(Backpacker) 5.ประวัตศิ าสตร
สัญจร 6. NSRU COMPUTER CLUB
7.รวมใจไทยจิตอาสา 8.บัณฑิตจิต
อาสา 9.อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 10.วิศวกรสังคม

วัตถุประสงคขอที่ 2 : เพื่อพัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ดาน
1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
บรรลุ/ไมบรรลุ
บรรลุผล
มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
กรอบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ดานรอย ประกันคุณภาพ
ละความสําเร็จของโครงการไมนอย 1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 2
กวารอยละ 80
โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค 2
โครงการ
2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริม
สุขภาพ จํานวน 1 โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค 1 โครงการ
3) กิจกรรมจิตอาสาหรือรักษา
สิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค 1 โครงการ
4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม จํานวน 1 โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค 1 โครงการ
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค 2 โครงการ
รวมโครงการทั้งหมด 8 โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค 8 โครงการ
บรรลุตามตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 100
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6

เกณฑการประเมิน
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อพัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรมนักศึกษาสงเสริมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตาม
กรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือใฝเรียนรู มีคณ
ุ ธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
บรรลุ/ไมบรรลุ
มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
บรรลุ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มี
นักศึกษาตามกรอบอัตลักษณ
การจั ด กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ครบทั้ง 3 ประเด็น
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ก ร อ บ อั ต ลั ก ษ ณ
รอยละความสําเร็จของโครงการไม
มหาวิทยาลัยครบทั้ง 3 ประเด็น ใฝ
นอยกวารอยละ 80
เรี ย นรู มี คุ ณ ธรรม นํ า ทั ก ษะสู ก าร
ปฏิบัติงาน
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค จํานวน 2 โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค 2 โครงการ
บรรลุตามตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 100
หลักฐาน
1-1.5-NSRU-OP-SD-10 รายงานผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลดําเนินงาน
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
บรรลุ/ไมบรรลุ
เกิดกลุม นักศึกษา จิตอาสา/จิต
มีกลุมนักศึกษาจิตอาสา/ชมรม
ไมบรรุลผล
สาธารณะไมนอยกวา 15 กลุมในการ นักศึกษา ทํากิจกรรมจิตอาสา/จิต
ทํางานจิตอาสา/จิตสาธารณะ เพือ่
สาธารณะ จํานวน 10 กลุม
บริการสังคมและทองถิ่น
จากผลการประเมินแผนการพัฒนานักศึกษาประจําป 2563 มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจํ า ป 2563 ที่ ยั ง ไม บ รรลุ ผ ล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค โดย กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได มี ก ารจั ด ประชุ ม
คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ไดนําขอมูลการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเขาสูวาระการประชุมเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2564 โดย
บรรจุไวในวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา
2563 โดยมีการรายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนโดยมีวัตถุประสงคที่ยังไมบรรลุเปาหมาย คือ วัตถุประสงคขอ
ที่ 1 เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ
ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาควรนําไปพัฒนาตอในปการศึกษาถัดไป ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2563 ไวดังนี้
1. จัดกิจกรรมนักศึกษาที่เนนการใหนักศึกษามีจิตอาสามากยิ่งขึ้น
2. ปรับหรือเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสาเพื่อสงผลใหเกิดความ
เปนจิตอาสาของนักศึกษามากยิ่งขึ้น
จากการผลการประชุมดังกลาวมหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดนําขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมและ
กําหนด แนวทางการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหมีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปถัดไป โดยใหบรรจุกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
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เกณฑการประเมิน
หลักฐาน
1-1.5-NSRU-OP-SD-11 รายผลการประชุมคณะอนุกิจการนักศึกษา 2563
1-1.5-NSRU-OP-SD-12 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2564

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.5
5 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.5
6 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.5
6 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
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ตัวบงชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบงชี้

การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
กระบวนการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ศูนยภาษา) และคณบดี 4
คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรู ทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ให
ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สําคัญ คือ การ
สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ดวยโครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามนโยบายซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศได
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี

ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการกําหนดนโยบายและสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ
ผลดําเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบงาน ดานการสงเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับสถาบันเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดานภาษาอังกฤษ โดยการมีสวนรวมของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร/อาจารยจากทุกคณะ สํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบดานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ จัดทําประกาศนโยบาย
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ใหนักศึกษาเขารวมหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น หรือพัฒนาตนเองดวยระบบซอฟตแวร เพื่อการสงเสริม
สมรรถนะ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ
2.2 ใหศูนยภาษา พัฒนา กํากับดูแล มาตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้น และเกณฑมาตรฐานเพื่อสงเสริม
สมรรถนะ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ
2.3 ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ และสิงสนับสนุนตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ
2.4 นักศึกษาตองเขารับการประเมินความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ เพื่อการสงเสริมสมรรถนะ และ
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ทักษะการใชภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน CEFR
หลักฐาน
1-1.7-NSRU-1 ประกาศนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1-1.7-NSRU-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูร ับผิดชอบงาน ดานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
1-1.7-NSRU-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 367/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1-1.7-NSRU-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 256/2564 เรื่อ ง แตงตั้งคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1-1.7-NSRU-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 988/2563 เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบรวมในโครงการ
พัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21


2

จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกีย่ วของ
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวม
ของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในกระบวนการดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยคณะกรรมการผูร ับผิดชอบดานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษโดยการมีสวนรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร/อาจารยจากทุกคณะ สํานัก และหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
กิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
งบประมาณ
2,615,700 บาท
กลยุทธ
กลยุทธที่ 5 : ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
เปาประสงค
บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทัง้ ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสมรรถนะ และทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. เพื่อจัดอบรมพัฒนาทักษะความสามารถทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมกับภาคีเครือขาย ความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในและ/หรือตางประเทศ
ตัวชี้วัดเชิง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 2,500 คน ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษ
คุณภาพ
และผานการทดสอบหลังอบรม รอยละ 70
ตัวชี้วัดเชิง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 2,500 คน
ปริมาณ
2. มีการนําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ และประกาศนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เผยแพรใหกับคณะตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย
หลักฐาน
1-1.7-NSRU-6 แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา
ดานภาษาอังกฤษ โดยระบุแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพือ่ ดําเนินงานโครงการ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานการใชภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กิจกรรม
งบประมาณที่ใช
รหัสงบประมาณ



4

กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
2,615,700 บาท
103101070444

ซึ่งจะจัดสรรใหแตละคณะเพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ดังตอไปนี้
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 788,580 บาท
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 318,510 บาท
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 173,790 บาท
4. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 595,620 บาท
5.คณะครุศาสตร จํานวน 739,200 บาท
หลักฐาน
1-1.7-NSRU-6 แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป
ผลดําเนินงาน
1. จากการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย พบวา
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ / คาเปาหมาย / ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการ
ตัวบงชี้วัด
วัตถุประสงค
ปการศึกษา ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จ
2563
1. เพื่อสงเสริม
1.จํานวน
2,500 คน 2,267 คน ศูนยภาษา ไดดําเนินโครงการเพื่อ
สมรรถนะ และทักษะ นักศึกษาที่เขา
สงเสริมสมรรถนะ และทักษะการใช
การใชภาษาอังกฤษของ รวมโครงการ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยการจัด
นักศึกษา
พัฒนาทักษะ
อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
2. เพื่อจัดอบรมพัฒนา ภาษาอังกฤษ
และในการจัดอบรมจะมีการทดสอบกอน
ทักษะความสามารถ
ใหแกนักศึกษา
และหลังเรียน ซึ่งแบงใหแตละคณะจัด
ทางดานภาษาอังกฤษ 2.นักศึกษาที่
รอยละ 70
รอยละ กิจกรรมตามสัดสวน ที่ศูนยภาษาจัดสรร
ผานแบบทดสอบ
ใหแกนักศึกษา
45.03
ให ซึ่งไดดําเนินการเสร็จแลว 5 คณะ คือ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,
หลังอบรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะ
(Posttest)
วิทยาการจัดการ,คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
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เกณฑการประเมิน
คณะครุศาสตร โดยนักศึกษาที่เขารับการ
ทดสอบ Posttest จากการอบรมผาน
เกณฑที่กําหนด
รอยละ 70 =45.03
2. หลังจากการดําเนินโครงการ คณะกรรมการดําเนินงาน ไดจดั ทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนเสนอตอมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา เพื่อเปนการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการใชงบประมาณของทุกโครงการ
ใหดําเนินการตามแผนที่ไดกาํ หนดไว และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงานพัฒนานักศึกษาดานสมรรถนะและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในครั้งตอไป
หลักฐาน
1-1.7-NSRU-7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปส ุดทายที่ผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50
ผลดําเนินงาน

ตามแผนการดําเนินงาน ประเมินความความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาดวย
การจัดสอบดวยซอฟแวรของศูนยภาษาที่มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4
จํ านวน 1,116 คน จากคณะมนุ ษยศาสตรแ ละสัง คมศาสตร คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และคณะวิ ท ยาการจั ด การ และประเมิ น ระดั บ
ความสามารถด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร ใ ห ผ า นเกณฑ ม าตรฐานทาง
ความสามารถทางภาษา อังกฤษTOEIC (500 คะแนน) เปนการพัฒนาความรูทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาในคณะครุศาสตร จํานวน 343 คน
แต เ นื่ อ งจากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดโควิ ด -19 ตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง
มาตรการการดําเนินงานในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับ 2
ลงวันที่ 16เมษายน พ.ศ. 2564 ปดสถานศึกษาชั่วคราว ไมอนุญาตใหใชสถานที่ในการจัดการเรียนการ
สอนในหองเรียน ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดสอบใหกับนักศึกษาจํานวนมากได
หลักฐาน
1-1.7-NSRU-8 ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการดําเนินงานในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับ 2
หมายเหตุ
ขอ 5 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งสถาบัน ในปที่ประเมิน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.6
4 ขอ
4 ขอ


คาคะแนนที่ได
4 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.6
4 ขอ
4 ขอ


คาคะแนนที่ได
4 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.6
4 ขอ
4 ขอ


คาคะแนนที่ได
4 คะแนน

จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรม โครงการใหนักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ทักษะทางภาษาอังกฤษ และสามารถนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชในการเรียน การสอบ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในอนาคต
2. มีการจัดการประเมินความรูทักษะทางภาษาอังกฤษที่เปนมาตรฐานสากลใหแกนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ไมครบตามเปาหมายที่กําหนด
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ขอความอนุเคราะหหนวยงาน สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนากิจการ
นักศึกษาประสานและประชาสัมพันธ ใหนักศึกษาทราบและเขารวมกิจกรรม และบรรจุกิจกรรมนี้ใหเปนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหไดจํานวนนักศึกษาตามเปาหมายของโครงการ
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ตัวบงชี้ที่ 1.7
ชนิดของตัวบงชี้

การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
กระบวนการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยภาสกร วรอาจ
โทรศัพท : 056 – 219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056 – 219100

คําอธิบายตัวบงชี้
ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งที่สะทอนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู และทักษะในการนําเครื่องมือ
อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิ ดอย า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่อ รูเทา ทัน การใช งานและการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีอ ยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้นี้ประเด็น
การพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีที่สอบผานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี


ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทลั
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมอบหมายใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการการ
ประกันคุณภาพของนักศึกษาดานความรูความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค พ.ศ.2554 ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาที่จะจบการศึกษาทุกคน ตองมีพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน โดย
นักศึกษาสามารถ เขารับการทดสอบไดตั้งแตเขาศึกษา ชั้นปที่ 1 ถึงปที่ 4 และตองผานการทดสอบตามเกณฑกอนออก
ฝกประสบการณวิชาชีพ ดังนั้น สํานักวิทยบริการฯ จึงไดกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานสอบประกันคุณภาพ
ดานคอมพิวเตอรพรอมทั้งการจัดทําเนื้อหาการสอบใหครอบคลุมเนื้อหาดานดิจิทัล ดังนี้
1. คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 45/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ประจําปการศึกษา 2563
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรควาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554
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3. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563 มีแนวทางและการดําเนินงาน ตามแผนดังนี้
(P)
1. ศึกษา/วิเคราะหผลการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลรอบปที่ผานมา เพื่อนํามาปรับปรุงแผน ฯ ป
2563
2. ศึกษา/วิเคราะหมาตรฐานเครื่องมือสอบ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ระดับสํานัก/ระดับมหาวิทยาลัย
(D)
4. จัดทําประกาศนโยบายการยกระดับความสามารถดานดิจิทัล
5. จัดทําระบบและกลไก และแผนการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
6. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
7. เสนอระบบ กลไก และแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ ฯ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
8. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
8.1 จัดอบรม/พัฒนานักศึกษา
8.2 ดําเนินการจัดสอบใหแกนักศึกษา
8.3 สรุปผลประเมินการสอบ
(C)
9. สรุปผลการสอบ และสรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคแผน
(A)
10. เสนอผลการสอบ และผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคแผนตอคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ดานดิจิทัล และคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ ฯ
11. ปรับปรุงระบบกลไก และแผนการดําเนินงาน
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค พ.ศ.2554
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาทุกคน ควรจะตองมีระดับการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน ซึ่งนักศึกษาสามารถ
เขารับการทดสอบไดตั้งแตเขาศึกษา ชั้นปที่ 1 ถึงปที่ 4 โดยนักศึกษาตองเขารับการทดสอบ และผลทดสอบผาน
กอนที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพ ไดกําหนดใหคณะกรรมการการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร มีหนาที่
ดังนี้
4.1 จัดทําหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดาน
คอมพิวเตอร ประจําเดือน เดือนละ 1 หลักสูตร หลักสูตรละ 40 คน กรณีอบรมแบบ On Site และไมจํากัดจํานวนผูเขา
อบรม กรณีอบรมแบบ Online
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การอบรมใหความรูกอนเขาทดสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2563
ลําดับ
รับสมัคร
วันที่จัดอบรม
สถานที่
ที่
(คน)
26 ส.ค. 2563
40
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1
1
ชั้น 2 อาคาร 15
23 ก.ย. 2563
40
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1
2
ชั้น 2 อาคาร 15
28 ต.ค. 2563
40
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1
3
ชั้น 2 อาคาร 15
25 พ.ย. 2563
40
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1
4
ชั้น 2 อาคาร 15
23 ธ.ค. 2563
40
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1
5
ชั้น 2 อาคาร 15
6
24 ม.ค. 2564 (ออนไลน)
ไมจํากัด
meet.google.com/xbz-ogqk-chs
18 มี.ค. 2564 (ออนไลน)
ไมจํากัด
7
https://youtu.be/W0b7o9Gz4PI
8
9
10
11

24 มี.ค. 2564 (ออนไลน)
15 ก.ค. 2564 (ออนไลน)
22 ก.ค. 2564 (ออนไลน)
22 ก.ค. 2564 (ออนไลน)

ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด

meet.google.com/sax-gpxv-xud
https://youtu.be/Lfov6ZM8ChU
https://youtu.be/JqZXZZQVAKA
https://youtu.be/K_aSX-N9K0M

4.2 พัฒนา กํากับ ดูแลมาตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู
ความสามารถดานคอมพิวเตอร
รายงานสถิติการเขารับการฝกอบรม
ลําดับที่

วันที่จัดอบรม

จํานวนผูเขาอบรม (คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26 ส.ค. 2563
23 ก.ย. 2563
28 ต.ค. 2563
25 พ.ย. 2563
23 ธ.ค. 2563
24 ม.ค. 2564 (ออนไลน)
18 มี.ค. 2564 (ออนไลน)
24 มีนาคม 2564 (ออนไลน)
15 ก.ค. 2564 (ออนไลน)
22 ก.ค. 2564 (ออนไลน)

30
41
31
8
3
54
258
19
322
359

11

22 ก.ค. 2564 (ออนไลน)
รวม

326
1,451
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โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน
(URL: https://sites.google.com/nsru.ac.th/nsruonline)
ลําดับ
ที่

วันที่อบรม

1
2
3
4
5
6
7
8

1 มิ.ย. 2564
3 มิ.ย. 2564
8 มิ.ย. 2564
10 มิ.ย. 2564
15 มิ.ย. 2564
17 มิ.ย. 2564
22 มิ.ย. 2564
1 ก.ค.2564

9
10
11
12
13

8 ก.ค.2564
15 ก.ค.2564
22 ก.ค.2564
22 ก.ค.2564
29 ก.ค.2564

14
15
16
17
18

5 ส.ค.2564
12 ส.ค.2564
ส.ค.2564
2 ก.ย. 2564
9 ก.ย. 2564

หลักสูตร
GOOGLE WORKSPACE MEET&JAMBOAD
GOOGLE WORKSPACE FORM&DATA STUDIO
การใช MICROSOFT TEAMS เริม่ จาก 0
เครื่องมือสนับสนุนการสอบออนไลน DUGGA
LINE เครื่องมือสื่อสารเพื่อการเรียนรู
ออกแบบ INFO สุดปงดวย CANVA
Google Site งายๆนิดเดียว
GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING
UPGRADE
อัดคลิปวิดโี อดวย POWERPOINT แบบเห็นหนาผูบรรยาย
สอบคอมฯ HARDWARE BINGO
สอบคอมฯ SOFTWARE BINGO
ถามตอบ เรื่องสอบคอม
การสรางแบบทดสอบออนไลน แบบ INTERACTIVE ดวย
GOOGLE SLIDES
สอบออนไลน แบบ Answer Sheet ดวย COKOH
ตัวชวยคุมสอบออนไลน Auto Proctor
สอบออนไลนดวย Socrative
หองเรียนยุคใหม Classtime
Liveworksheets สรางใบงานออนไลน
รวม

จํานวน
ผูเขาอบรม
(คน)
303
239
254
271
232
217
619
379
468
395
456
468
367

1,412
1,547
3,267
3,269
7,563
21,726

4.3 จั ด ทํ า เกณฑ ก ารทดสอบเพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู ค วามสามารถ
ดานคอมพิวเตอรและเกณฑการใหคะแนน
ไดดําเนินการใชเกณฑเดิมจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการออกแบบทดสอบประกันคุณภาพ
ดานคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีการกําหนด
แนวทางเนื้ อ หาการออกข อ สอบโดยอ า งอิ ง เนื้ อ หาจากเอกสารประกอบการเรี ย นการสอนรายวิ ช า Information
Technology for Learning สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมการสอบ IC3 ทั้ง 3 หัวขอคือ Computing Fundamentals, Key Applications และ Living Online
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เพื่อใชในการดําเนินการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ลักษณะของโจทยขอสอบ
4.3.1 ขอสอบแบบปรนัย
ความรูเบื้องตนคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน จํานวน 6 ชุด
4.3.2 ขอสอบแบบปฏิบัติ
การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 35 คะแนน จํานวน 6 ชุด
การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 35 คะแนน จํานวน 6 ชุด
4.4 ประเมินความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา
จั ด ก า ร ทด ส อ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พด า น ค อ ม พิ วเ ต อ ร ให แ ก นั ก ศึ ก ษา สั ป ด า ห ล ะ 4 ค รั้ ง
ในวั น จั นทร , วั นพุ ธ , วัน ศุ ก ร และวั น เสาร ห รื อวั น อาทิ ตย เวลา 10.00 – 11.30 น., 13.30 – 15.00 น.
ณ ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 2 ชั้ น 2 อ า ค า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 80 พ ร ร ษ า 5 ธั น ว า ค ม 2 5 5 0
(อาคาร 15) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5 มีระบบสารสนเทศที่ใชจัดสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร และนักศึกษาสามารถสมัครสอบผาน
ชองทางออนไลน
- มี เ ว็ บ ไซต ร ะบบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด า นความรู ค วามสามารถด า นคอมพิ ว เตอร
(http://comqa.nsru.ac.th) เพื่อใหนักศึกษารับทราบขาวสารการเปดรับสมัครสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร การ
เขาสมัครสอบ และรับใบรับรองผลการสอบผานประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรผานระบบออนไลน
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- โปรแกรมระบบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด า นความรู ค วามสามารถด า นคอมพิ ว เตอร 2012
(ComQA2012) บันทึกตารางสอบ เปดและปดตารางสอบ ประกาศผลสอบ เตรียมการสอบ บันทึกคะแนนสอบ รับชําระ
เงินคาสมัครสอบฯ และออกเลขวุฒิบัตร

- ระบบการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรในรูปแบบออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4.6 เจาหนาที่กําหนดตารางสอบประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอรและประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบ
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4.6.1 จัดทําบันทึกขอความขออนุญาตเปดสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาภาค
ปกติ และภาค กศ.บป. ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน จํานวน 3 รอบ
4.6.2 จัดทําประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เรื่อง การสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน จํานวน 3 รอบ
4.6.3 จัดทําคําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
การสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน
จํานวน 3 รอบ จัดทําขึ้นเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่ในการดําเนินการสอบประกันคุณภาพดาน
คอมพิวเตอร เชน
- คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ควบคุมงานประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู
ความสามารถดานคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหคําปรึกษา ดูแล
ความเรียบรอยในการสอบ และพิจารณาแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการสอบ
- คณะกรรมการดําเนินงาน ฝายการจัดทําตารางสอบมีหนาที่ สํารวจปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. จากประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทุกภาคเรียน เพื่อ
กําหนดวันสอบ และดําเนินการจัดทําตารางสอบเพิ่มในระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร และตรวจสอบตาราง
สอบในระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มรอบตอไป
- ฝายตรวจขอสอบมีหนาที่ ตรวจขอสอบขอปฏิบัติ Microsoft Word, Microsoft Excel
กรอกคะแนนและสรุปคะแนนในบัญชีรายชื่อผูสมัครสอบผานระบบ ดําเนินจัดทําประกาศผลการสอบ และออกวุฒิบัตรให
สําหรับนักศึกษาที่ทดสอบผาน
- ฝายคุมสอบและดูแลระเบียบการสอบมีหนาที่กํากับการสอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ควบคุมดูแลผูเขาสอบใหปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและระเบียบของการสอบ ดูแลและพิจารณาผูฝาฝนระเบียบ
ของการสอบ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติฯ
- ฝายดูแล จัดเตรียมหองสอบมีหนาที่ ดูแลจัดเตรียมหองสอบและเครื่องคอมพิวเตอรใ ห
เปนไปดวยความเรียบรอยและพรอมดําเนินการทดสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร แกไขปญหาเครื่อง
คอมพิวเตอรในกรณีที่เกิดปญหาในระหวางการดําเนินการสอบและตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรทุก
สัปดาห
- ฝ า ยอ อก ใบ เส ร็ จ รั บ เงิ นมี ห น า ที่ รั บ ชํ า ระ เงิ นค าสมั คร สอ บป ระ กั น คุ ณ ภา พ
ดานคอมพิวเตอร ออกใบเสร็จในระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรใหนักศึกษา สรุปจํานวนเงินและสรุปรายงาน
การออกใบเสร็จจัดสงที่ฝายการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ฝายการเงิน/เบิกจายมีหนาที่ สํารวจอุปกรณ/วัสดุ ที่ใชเกี่ยวกับงานสอบประกันคุณภาพ
การศึกษาดานคอมพิวเตอร ดําเนินการจัดซื้อ - จัดจาง และเบิกจายโดยใชเงินประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร
4.6.4 จัดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตารางสอบประกันคุณภาพดาน
คอมพิวเตอร และตารางการอบรม ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน จํานวน 3 รอบ ถึงคณะ
ทุกคณะเพื่อประชาสัมพันธขอมูลตารางการสอบ และตารางการอบรมดังกลาว ใหนักศึกษาภาคปกติ
และภาค กศ.บป. ไดรับทราบขอมูล
4.7 นักศึกษาเลือกวันและเวลาสอบในเว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษาดาน คอมพิวเตอร (URL:
http://comqa.nsru.ac.th) นักศึกษาสามารถเขาระบบดวย NSRU Account เลือกวันเวลาที่ตนเองสะดวกในการเขารับ
การทดสอบผานเว็บไซตไดดวยตนเอง ตามตารางที่เจาหนาที่ดําเนินการเปดรับสมัคร
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หลักฐาน
1-1.7-NSRU-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554
1-1.7-NSRU-2 เว็บไซตระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ที่ URL: http://comqa.nsru.ac.th
1-1.7-NSRU-3 บั น ทึ ก ข อ ความขออนุ ญ าตเป ด สอบประกั น คุ ณ ภาพด า นคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ประจําเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563, ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 เมษายน –
กรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน 2564
1-1.7-NSRU-4 ประกาศสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
เรื่อง การสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ประจําเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563, ธันวาคม 2563 - มีนาคม
2564 เมษายน - กรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน 2564
1-1.7-NSRU-5 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 21/2563, 46/2563 และ 9/2564 เรื่อง แตงตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ด า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ป ร ะ จํ า เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม
– พฤศจิกายน 2563, ธันวาคม 2563- มีนาคม2564 และเมษายน – กรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน 2564
1-1. 7-NSRU-6 บั น ทึ ก ข อ ค ว า ม ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ต า ร า ง ส อ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ดานคอมพิวเตอร และตารางการอบรม ประจําเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 และ ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
และเมษายน – กรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน 2564
1-1.7-NSRU-7 ระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร URL: http://e-comqa.nsru.ac.th/
studenttest
1-1.7-NSRU-8 โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา หลักสูตรติวเขมสอบคอมออนไลน URL:
http://training.nsru.ac.th
1-1.7-NSRU-9 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563
1-1.7-NSRU-10 คําสั่ง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 45/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
1-1.7-NSRU-11 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562 –
2566
1-1.7-NSRU-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 084/2564 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริม
สมรรถนะและทักษะดิจิทัล
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2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจทิ ัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล โดยมี
ผูบริหาร คณะบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก และผูที่เกี่ยวของของแตละคณะ สํานัก รวมเปน
คณะกรรมการ พรอมทั้งดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2563 – 2567 เพื่ อ ดํ า เนิ น งานตามเกณฑ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย องคประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล และเพื่อให
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยไดรับการสงเสริมสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล ใหเกิดทักษะ มีความรู ความเขาใจ และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการตามแผนดังกลาว
ทางสํานักววิทยบริการฯ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
สํานักวิทยบริการฯ และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ประจําปประจําปการศึกษา 2563 รวบรวมทําขอมูล และดําเนินการพัฒนทักษะทางดาน
ดิจิทัลใหแกนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วัตถุประสงค
กิจกรรม
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
1. เพื่อสรางความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับทักษะความเขาใจ และใช
1. จัดทําโครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั ใหกับนักศึกษากอนจบการศึกษา
ดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา
2. จัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของนักศึกษา
2. นักศึกษาชั้นปสุดทายสามารถผานการวัดสมรรถนะและทักษะ
โครงการจัดสอบประเมินความสามารถดาน
ดานดิจิทัลไมต่ํากวาเกณฑงานประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนด ดิจิทัลใหนักศึกษา
หลักฐาน
1-1.7-NSRU-13 ตารางเปดรับสมัครสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ที่ URL: http://comqa.nsru.ac.th
1-1.7-NSRU-14 เว็บสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรออนไลน URL: http://comqaonline.nsru.ac.th
1-1.7-NSRU-15 โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา หลักสูตรติวเขมสอบคอมออนไลน
URL: http://training.nsru.ac.th
1-1.7-NSRU-16 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทลั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะ 5 ป พ.ศ. 2563–
2567
1-1.7-NSRU-17 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563
1-1.7-NSRU-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทลั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
1-1.7-NSRU-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 9/2563
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3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทลั
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดดําเนินการจัดสรรงบประประมาณ และสิ่งสนับสนุนใหแก สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดสรรงบประมาณและหาสิ่งสนับสนุนตาง ๆ ใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร โดย
สํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้ การจัดหาวงจรสื่อสารและ
บริการอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการระบบเครือขาย อุปกรณเครือขาย (2,300,000 บาท) จัดหา
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมสํานักงาน (1,200,000 บาท) รวมถึงบริการวิชาการฝกอบรมดาน
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสําหรับ
นักศึกษา หลักสูตรติวเขมสอบคอมออนไลน (ไมมีคาดําเนินการ) และโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับใชในการ
ดําเนินการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา (ใชเงินรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการสมัคร
สอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา จํานวนเงิน 197,640 บาท) ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนใหแกนักศึกษาดังปรากฏในรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักฐาน
1-1.7-NSRU-20 โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา หลักสูตรติวเขมสอบคอมออนไลน
URL: http://training.nsru.ac.th
1-1.7-NSRU-21 สื่อออนไลน ที่ URL: https://www.youtube.com/watch?v=wt1N2iSblcw&list=
PLB-nZYcmtk55gNhgGoTQjpNKXxKFhe5lT
1-1.7-NSRU-22 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค URL: http://aritc.nsru.ac.th/documents/plan/plan64.pdf
1-1.7-NSRU-23 รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1-1.7-NSRU-24 โครงการจัดซือ้ วัสดุ ครุภณั ฑ สําหรับใชในการดําเนินการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) จํานวน 197,640 บาท
4 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป
ผลดําเนินงาน
มีการจัดฝกอบรมการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร และฝกอบรมการใชเทคโนโลยีใหแกนักศึกษา ตาม
โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา ผานทางชองทางสื่อออนไลนและเชิงปฏิบัติการและ
ดําเนินการจัดทดสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554
กําหนดใหนักศึกษาที่จะจบการศึกษาทุกคน ตองมีพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน โดยนักศึกษาสามารถเขารับ
การทดสอบไดตั้งแตเขาศึกษา ชั้นปที่ 1 ถึงปที่ 4 และตองผานการทดสอบตามเกณฑกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
โดยจัดวัดการทดสอบสัปดาหละ 4 ครั้ง ยกเวนวันหยุดราชการ หรือวันที่มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ หรือของสํานักวิทย
บริการฯ ที่ตองดําเนินการปดการจัดสอบ โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนาสงเสริมสมรรถนะและ
ทัก ษะด า นดิ จิ ทั ล สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ เสนอแนะว า ควรจะมี ก ารสอบวั ด มาตรฐาน นอกเหนื อ จากของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารยกระดั บ
ความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาเปนการทดสอบความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ประกอบดวย
ดานฮารดแวร ซอฟตแวร, ดานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป และดานเครือขาย กับอินเทอรเน็ตพื้นฐาน ซึ่งเปนทักษะที่มี
ความจําเปน และเปนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทาง
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มหาวิทยาลัยฯ จึงไดนําระบบการทดสอบวัดทักษะดานดิจิทัล (Digital Literacy Baseline) มาวัดทดสอบสมรรถนะทักษะ
ใหแกนักศึกษาชั้นป 4 ในโครงการยกระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สรุปผลการดําเนินการตามวัตถุประสงคแผน
วัตถุประสงค
แผนพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะดานดิจิทัล
1. เพื่อสรางความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับทักษะความเขาใจ และ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับ
นักศึกษากอนจบการศึกษา
2. นักศึกษาชั้นปสุดทายสามารถ
ผานการวัดสมรรถนะและทักษะ
ดานดิจิทัลไมต่ํากวาเกณฑงาน
ประกันคุณภาพภายใน
ตามที่กําหนด

กิจกรรม
1. จัดทําโครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะ
ดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา
2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพือ่ พัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลของนักศึกษา
โครงการจัดสอบประเมินความสามารถดานดิจิทัลให
นักศึกษา

ผลการดําเนินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของแผน

บรรลุตามวัตถุประสงค
ของแผน

สรุปผลการดําเนินการตามกิจกรรมของแผน
เปาหมาย
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินการ
หนวยนับ 2563
1. จัดทําระบบการสอบ
มีกระบวนการ
ระบบ
1
URL: http://eประเมินความสามารถดาน ทดสอบความ
comqa.nsru.ac.th/studenttest
ดิจิทัลใหนักศึกษา
สามารถดานดิจิทัล
ใหแกนักศึกษา
2. โครงการสงเสริม
-มีโครงการอบรมให
รุน
12
การอบรมใหความรูกอนเขา
สมรรถนะและทักษะดาน ความรูทักษะดาน
ทดสอบประกันคุณภาพดาน
ดิจิทัลสําหรับนักศึกษา
ดิจิทัล
คอมพิวเตอร 11 หลักสูตร
สําหรับนักศึกษา
และ โครงการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน 13 หลักสูตร
3. โครงการจัดสอบ
รอยละนักศึกษาสอบ
รอยละ
60
1. สอบประกันคุณภาพดาน
ประเมินความสามารถดาน ผานการวัดสมรรถนะ
คอมพิวเตอร ขอมูล ณ วันที่ 9
ดิจิทัลใหนักศึกษา
และทักษะดานดิจิทัล
กันยายน 2564
ไมต่ํากวาเกณฑงาน
นักศึกษารหัส 61 จํานวน
1,672 คน
ประกันคุณภาพ
- สอบผาน 1,351 คน
ภายในกําหนด
คิดเปนรอยละ 83.50
- สอบไมผา น 276 คน
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4. โครงการจัดหา
ปรับปรุง บํารุงรักษา สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของนักศึกษา

มีโครงการในการ
สนับสนุนการเรียนรู
อยางนอย จํานวน 3
โครงการ

โครงการ

3

คิดเปนรอยละ 16.50
นักศึกษา 62 เทียบโอน จํานวน
131 คน
- สอบผาน 119 คน
คิดรอยละ 90.84
- สอบไมผา น 12 คน
คิดรอยละ 9.16
2. โครงการยกระดับความสามารถ
ดานดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จํานวนผูสมัคร 669 คน จํานวน
ผูสอบผาน 416 คน คิดเปนรอยละ
61.79
1. (เงินรายได/โครงการจัดหา
อุปกรณกระจายสัญญาไรสาย
(Access Point)) 2,300,000 บาท
2. (เงินรายได/โครงการจัดหา
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์) 1,200,000
บาท
3. (เงินรายได/โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ สําหรับใชในการ
ดําเนินการสอบประกันคุณภาพ
ดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร
15) จํานวน 197,640 บาท

หลักฐาน

1-1.7-NSRU-25 รายงานผลการสอบนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค ชั้นปสุดทาย ขอมูล ณ วั นที่ 20
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กรกฎาคม 2564
1-1.7-NSRU-26 แผนพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะทางด า นดิ จิ ทั ล สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปส ุดทายที่ผานเกณฑการวัดผล (IC3 หรือเทียบเทา) ไมนอยกวารอยละ 50
ผลดําเนินงาน
ไดดําเนินการตามแผนพัฒ นาสมรรถนะและทักษะดา นดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสํานักวิท ยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น หน ว ยงานดํ า เนิ น การสอบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู ค วามสามารถด า น
คอมพิวเตอร เปนมาตรฐานและมีผลเทียบเทาเกณฑ IC3 ใหกับนักศึกษา ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ขอ 7 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรคทุกคน ตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ณ สํานักวิทยบริการและ
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพ หรือฝกประสบการณวิชาชีพครู จะตองมีความรู
ความสามารถด านคอมพิว เตอร ในระดับการใช งานเบื้องตนได โดยจะต องผ านการทดสอบตามเกณฑก ารทดสอบที่
คณะกรรมการดําเนินงานการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรกําหนด หากนักศึกษาผูใดยังไมผานการทดสอบ
ดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ จะไมอนุญาตใหออกฝกประสบการณวิชาชีพ หรือฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยปการศึกษา
2563 ผลการผานเกณฑการวัดผล มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายจาก 5 คณะ มีผูที่สอบผานเกณฑ IC3 หรือ
เทียบเทาหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทาย 1,627 คน สอบผาน 1,351 คน คิดเปนรอย
ละ 83.50 และนักศึกษาที่เขาเรียนป 62 เทียบโอน จํานวน 131 คน สอบผาน 119 คน คิดเปนรอยละ 90.84 และผล
การทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา2563
มีจํานวนผูสมัคร 669 คน จํานวนผูสอบผาน 416 คน คิดเปนรอยละ 61.79 ปริญญาตรีชั้นปสุดทายจาก 5 คณะ ไดแก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 62.30 ของจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีเขาสอบ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 62.67 ของจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการที่เขาสอบ คณะครุศาสตร จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 63.03 ของจํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตรที่เขาสอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 50.42 ของจํานวนนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เขาสอบ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 63.00 ของจํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เขาสอบ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ลําดับ

คณะ

นักศึกษาที่เขาเรียนป 61 ภาคปกติ
1
คณะครุศาสตร

ยอดรวม

สอบ
ไมผาน

สอบผาน

426

90

336

2
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
131
23
108
3
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
425
78
347
4
คณะวิทยาการจัดการ
463
72
391
5
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
182
13
169
รวม
1,627
276
1,351
รอยละ
16.50
83.50
นักศึกษาที่เขาเรียนป 62 เทียบโอน
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทียบ 43
8
35
โอน
2
คณะวิทยาการจัดการ เทียบโอน
88
4
84
รวม
131
12
119
รอยละ
9.16
90.84
หมายเหตุ
เฉพาะนักศึกษาที่ ศึกษาอยู, สําเร็จการศึกษา, รักษาสภาพ/ลาพักการเรียนไมรวม พนสภาพ/ไมลงทะเบียน
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
ขอมูลการสอบ Digital Literacy Baseline มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564
หลักฐาน
1-1.7-NSRU-27 รายงานจํานวนนักศึกษาสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ภาคปกติ รหัส 61 และ 62 เทียบโอน
และตอเนื่อง ขอมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
1-1.7-NSRU-28 รายงานขอมูลการสอบ Digital Literacy Baseline URL: bit.ly/nsrudl

หมายเหตุ
ขอ 5 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งสถาบัน ในปที่ประเมิน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 1.7
4 ขอ
5 ขอ

5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.7
5 ขอ
5 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.7
5 ขอ
5 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
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ตัวบงชี้ที่ 1.8
ชนิดของตัวบงชี้

หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม
ผลลัพธ

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ

โทรศัพท : 056-219100

โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติที่กําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตรจึงควร
ผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตรตางๆ ที่
เปนงานที่สามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถิ่น
เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวน
รวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีคณะวิชาทั้งหมด จํานวน 5 คณะ มีหลักสูตรที่
รับผิดชอบ ทั้งหมด 57 หลักสูตร โดยมีผลดําเนินการหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม
ดังตารางตอไปนี้

1. คณะครุศาสตร

13

หลักสูตรที่นักศึกษามี
สวนรวมในการ
สรางสรรคนวัตกรรม
11

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11

5

45.45

2.27

3. คณะวิทยาการจัดการ

8

7

87.50

4.38

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16

15

93.75

4.69

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

9
57

5
43

55.56

2.78
18.35

คณะวิชา

จํานวน
หลักสูตร

รอยละ

84.62

ผลการ
ดําเนินงาน
(คะแนน)
4.23
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สูตรการคํานวณ
18.35
5
= 3.67
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีคณะวิชาทั้งหมด จํานวน 5 คณะ และมีผลรวมคะแนนผลการประเมิน
รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ เทากับ 18.35 คะแนน เมื่อ
นํามาคํานวณผลการประเมิน ได 3.67 คะแนน
คะแนนที่ได =

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.8
3.51 คะแนน
4.04 คะแนน


คาคะแนนที่ได
4.04 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.8
4.05 คะแนน
3.67 คะแนน


คาคะแนนที่ได
3.67 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 1.8
4.05 คะแนน
3.67 คะแนน


คาคะแนนที่ได
3.67 คะแนน

หลักฐานอางอิง
1-1.8-NSRU-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563
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องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้

การวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
กระบวนการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
คณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่
เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวทั้งการสนับสนุนดาน
การจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก
อาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่
เกี่ยวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแก
นักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี


ขอ
1

เกณฑการประเมิน
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน ในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลั ยฯ มีร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัด การงานวิ จัย งานสร างสรรคหรื อนวัตกรรมที่ส ามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัย ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (Nakhon Sawan Rajabhat University Management
Information System : NSRU-MIS) เปนระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย
ในดานตาง ๆ เชน ขอมูลนักศึกษา ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานวิจัย และขอมูลงานบริการวิชาการ เพื่อใหเก็บรวบรวมขอมูล
อยางเปนระบบ และมีฐานขอมูลที่สามารถเขาถึงและสืบคนได โดยในสวนของฐานขอมูลดานงานวิจัยนั้นจะมีการรวบรวม
ขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 3 สวน ดังนี้
ฐานขอมูลงานวิจัย:แสดงขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัยซึ่งจําแนกตามปงบประมาณและแสดงรายละเอียด
จํานวนเงินและจํานวนโครงการที่ไดรับจัดสรรทุนวิจัยในแตละปงบประมาณ พรอมทั้งสามารถจําแนกเปนคณะและ
หนวยงานตางๆ ที่ไดรับจัดสรรทุนวิจัยซึ่งทําใหสะดวกในการนําขอมูลดังกลาวไปใชในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
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ฐานขอมูลการเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการ:แสดงขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ของคณาจารยในมหาวิทยาลัยในรูปแบบการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทําใหสามารถวิเคราะหได
ถึงสัดสวนและจํานวนคณาจารยที่มีการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการวามากนอยเพียงไร
พรอมทั้งสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและการกําหนดเกณฑการจัดสรรทุนวิจัย
รวมถึงการกําหนดแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
-ฐานขอมูลการตีพิมพในวารสารวิชาการ:สามารถวิเคราะหไดถึงจํานวนโครงการวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ไดแก ฐานขอมูลการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ทําใหสามารถวิเคราะหไดถึงสัดสวนและจํานวนคณาจารยท่ีมีการเผยแพรผลงานในรูปแบบการตีพิมพใน
วารสารวิชาการวามากนอยเพียงไร พรอมทั้งสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและ
การกําหนดเกณฑการจัดสรรทุนวิจัยรวมถึงการกําหนดแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2.ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and Innovation Information
System : NRIIS) เปนระบบสารสนเทศที่สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวม
ขอมูลดานงานวิจัยประเภทเงินงบประมาณดานงานวิจัยของประเทศในอดีตและ งบประมาณที่จัดสรรภายใตกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในปจจุบัน โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
2.1 Proposal : สามารถตรวจสอบจํานวนขอเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนทั้งหมดในแตละปงบประมาณ
เพื่อนํามาวิเคราะหผลลัพธและประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการตางๆ ที่ขึ้นเพื่อสงเสริม สนับสนุน ให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการสงขอเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยในแตละปงบประมาณ
2.2 Ongoing: เปนสวนที่มีการนําเขาขอมูลจาก Proposal assessment เฉพาะโครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใหนักวิจัยไดรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัยและผลการดําเนินงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
2.3 Research evaluation :เปนการรายงานผลสําเร็จของโครงการวิจัยในรูปแบบ Output Outcome และ
Impactเพื่อประเมินโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณวามีการนําไปใชประโยชนในดานใด
นอกจากนี้ระบบ NRIIS ยังสามารถตรวจสอบการติดคางทุนวิจัยของนักวิจัยและมีระบบการเตือนนักวิจัยอัตโนมัติในกรณีที่
นักวิจัยมีการติดคางทุนวิจัย
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (Department Research Management System : DRMS) เปน
ระบบสารสนเทศที่สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดานงานวิจัย
ประเภทเงินรายไดของหนวยงานที่มีการจัดสรรงบประมาณดานงานวิจัยโดยแบงออกเปน
สวนเชนเดียวกันกับระบบ NRIIS ปจจุบันใชดูแลบริหารจัดการทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารงบประมาณการจัดสรรทุนวิจัยทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย
จากฐานขอมูลดังกลาวพบวา ฐานขอมูลระบบ NRIIS และ ฐานขอมูลระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (NSRU-MIS) สามารถอํานวยความสะดวกใหแกนักวิจัยใหสามารถเสนอขอรับทุนวิจัยจาก แหลงตาง ๆ โดย
ใชแบบฟอรมเดียว ยื่นขอเสนอที่เดียวและสามารถนําออกขอมูลจากฐานขอมูล นักวิจัยมาใสในแบบฟอรมได รวมทั้ง
ติดตามสถานะของโครงการวิจัยได ผูบริหารงานวิจัยที่มีสวนเกี่ยวของ เชนสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถ ติดตามและ
รวบรวมขอมูลนักวิจัย โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน หรือโครงการวิจัยที่ผานการ พิจารณาใหการสนับสนุนไดอยางรวดเร็ว
และสามารถทราบถึงจํานวนงบประมาณและงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดอีกวาในปที่ผานมีมี
จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนและจํานวนกี่เรื่อง รวมเปนงบประมาณเทาไรพรอมนํามาเปนฐานขอมูลเพื่องสงเสริมสนับสนุน
การกระตุนใหเกิดการขอทุนในปตอไปของมหาวิทยาลัยอีกดวย
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หลักฐาน
2-2.1-NSRU-1.คูมือระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (Nakhon Sawan Rajabhat University
Management Information System : NSRU-MIS)
2-2.1-NSRU-2.เว็บไซต http://mis.nsru.ac.th/
2-2.1-NSRU-3.คูมือระบบขอมูลสารสนเทศวิจยั และนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and Innovation
Information System : NRIIS)
2-2.1-NSRU-4.เว็บไซต https://nriis.go.th/Default.aspx
2-2.1-NSRU-5.คูมือระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (Department Research Management System :
DRMS)
2-2.1-NSRU-6.เว็บไซต http://nsru.drms.in.th/HomeSite
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจยั หรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor)
มหาวิทยาลัยฯมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
1. มีหองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค
สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
หองปฏิบัติการฟสิกส 4 หอง/หองวิจัย 2 หอง/หองเก็บอุปกรณ 2 หอง/หองเก็บสารเคมี 1 หอง
หองเครื่องมือ 3 หอง
สาขาวิชาเคมี
หองปฏิบัติการเคมี 3 หอง/หองวิจัย 2 หอง/หองเก็บอุปกรณ 1 หอง/หองเก็บสารเคมี 1 หอง
หองเครื่องมือ 3 หอง
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
หองปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 หอง/ปฏิบัติการสัตววิทยา 1หอง/หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 หอง
หองปฏิบัติการไมโครเทคนิค 1 หอง/หองวิจัย 5 หอง/หองเก็บสารเคมีและอุปกรณ 1 หอง
หองเครื่องมือ 2 หอง
2. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มี หองสมุด อาคาร 8 ชั้น 1 เปนสถานทีท่ ี่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร และนิยาย โดยมีงานบริการแบงตามประเภทดังนี้
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ศูนยวิทยบริการ(หอสมุด)
เปนหนวยงานที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร วัสดุ
เทป และโทรทัศน ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี โดยจัดระบบเปนหมวดหมู เพื่อใหผูใชหองสมุดมีความสะดวกสืบคนไดงายและตรง
กับความตองการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนหนวยงานที่สนับสนุนดานเทคโนโลยี และระบบเครือขายเพื่อบริการและพัฒนามหาวิทยาลัย

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนหนวยงานบริการเครื่องมือทาง วิทยาศาสตรระดับ สูง สรางองคความความรูทางวิทยาศาสตรและวิทยาสา
สตรประยุกต ผานงานวิจัยของอาจารย นักศึกษาและบุคลากรในชุมชนและทองถิ่น ถายทอด เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต สงเสริมการเรียนการสอน ทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต และสาขาอื่นๆให
อาจารย นักศึกษา และบุคลากรในชุมชนและทองถิ่น ประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ในชุมชนและทองถิ่นให
มีศักยภาพ
3. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยฯไดมรี ะบบปองกันและการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้
หองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยฯไดมีระบบปองกันโดยใชประตูอตั โนมัติและการมีเจาหนาที่ควบคุมการใชหอง
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อยางเปนระบบ
หอ งสมุด มหาวิ ทยาลั ยไดมี การการควบคุ มการนํา หนั งสื อออกจากห องดว ยประตูนิ รภั ยและการเขา ออก
หองสมุดดวยบัตรประจําตัวเจาหนาที่และนักศึกษา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยฯมีการจัดทําระบบเขาออกและมีการจัดทําบันทึกเขาออกเพื่อขอใช
หองคอมพิวเตอรอยางละเอียด
4. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor) มีดังนี้
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม
ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนสงเสริมและผลักดันและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยดานงานวิจัย เชน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย
ระยะเวลาและวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงาน : มีนักวิจัยเสนอขอทุนภายนอก ผานระบบ NRIIS จํานวน 94 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2562 ที่มีผูเสนอขอจํานวน 15 โครงการ เพิ่มขึ้น 527%
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ระยะเวลาและวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ผลการดํ า เนิ น งาน : ในป ง บประมาณ 2563 มี จํ า นวนบทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 13 บทความ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2562 ที่มีจํานวน 2 โครงการ เพิ่มขึ้น 550%
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนานักวิจัยสู Frontier Research
ครั้งที่ 2 กิจกรรม “การพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2564
Flagship 2563 รอบที่ 2 และทุนภายนอก”
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 3 กิจกรรม “การประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด”
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4 กิจกรรม “ประชุมเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการภาคเพื่อเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565”
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันที่ 3 กันยายน 2563
ครั้งที่ 5 เขียนโครงการวิจัยอยางไร…ใหไดรับทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) :
สวก.
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : ในวันที่ 9 กันยายน 2563
ผลการดําเนินงาน : ผลจากการจัดโครงการทําใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสามารถขอทุน
วิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดจํานวน 12 โครงการ และไดรับการจัดสรรงบประมาณโดยรวมสูงถึง 6,597,000 บาท ซึ่งสูง
กวา งบประมาณที่ จัดสรรจากกองทุ นวิจั ยของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค เกือ บ 10 เท าและคิ ดเปน 91% ของ
งบประมาณดานทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดรับการสนับสนุนประจําปงบประมาณ 2563
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กิจกรรมที่ 4 "การอบรมเชิง ปฏิบั ติการ : วิ ธีการกรอกขอเสนอโครงการวิ จัย ผานระบบบริหารจัด การ
งานวิจัยแหงชาติ (NRMS) เพื่อขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก"
ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันที่ 21 กันยายน 2563
ผลการดําเนินงาน : ผูเขารับการอบรมสามารถขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกผานระบบ NRIIS ไดถูกตอง
กิจกรรมที่ 5 "การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย"
ครั้งที่ 1 "การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย" สําหรับอาจารยและ
ผูสนใจทั่วไป
ระยะเวลาและวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
สถานที่: หองประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14
ผูเขารวมโครงการ: จํานวน 70 คน
หลักฐาน
2-2.1-NSRU-7. โครงสรางแบงภาระงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2-2.1-NSRU-8. รูปภาพหองปฏิบัติการดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
2-2.1-NSRU-9. คําสั่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2-2.1-NSRU-10. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประจําปงบประมาณ 2563
จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจยั หรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลดําเนินงาน
มหาวิ ทยาลัย นําโดย สถาบั นวิจั ยและพัฒนาได นําข อมูลการไดรับ ทุนวิจั ยประจํา ปงบประมาณ 2564 มา
วิเคราะห SWOT Analysis เพื่อหาจุดออน จุดแข็งเพื่อวางแนวทางและกําหนดนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ
2564 โดยพบวาสัดสวนการไดรับทุนวิจัยในปงบประมาณ 2563 มี 2 ประเภทคือทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และทุน
วิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแสดงดังรูป
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ปงบประมาณ 2563
(เงินรายไดของ
สถาบันวิจัยฯ
671,210 บาท)
0%

(6,597,000 บาท)

เนื่องจากปงบประมาณ 2563 สํานักงบประมาณมีการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน
ดังนั้นสถาบันวิจยั และพัฒนาจึงมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมุงเปาใหผลของการจัด
กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ตองสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหลงทุนภายนอกเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2563 อยางนอย 10% นอกจากนี้ยังกําหนดนโยบายในการจัดสรรทุนวิจัย
จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยกําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2563
อยางนอย 10% แสดงดังกราฟ (หนา 94)
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เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ในปงบประมาณ 2563 และปงบประมาณ 2564
12,000,000
11,242,200

10,000,000
8,000,000

6,597,000
6,000,000
2,703,800

4,000,000
2,000,000
0

ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2563

671,210
ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยฯ

ปงบประมาณ 2563

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
6,597,000

ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยฯ
671,210

ปงบประมาณ 2564

11,242,200

2,703,800

ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564

จากกราฟขางตนพบวามหาวิทยาลัยไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเพิ่มขึ้น 70% และมีการจัดสรรทุนวิจัย
จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพิ่มขึ้น30% ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่ไดตั้งไว ในปงบประมาณ 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรรเงินรายไดเขากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 671,210 บาท
ในปงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรรเงินรายไดเขากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จํานวน 275,000 บาทมหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มเติมใหจํานวน 2,428,800 บาท
หลักฐาน
2-2.1-NSRU-11 รายงานสรุปภาพรวมทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2563-2564
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มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคดเี ดน
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมในพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการจัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยภายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ระดับมหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
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กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนานักวิจัยสู Frontier Research
กิจกรรมที่ 4 "การอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิธีการกรอกขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แหงชาติ (NRMS) เพื่อขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก"
กิจกรรมที่ 5 "การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย"
ครั้งที่ 1 "การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย" สําหรับอาจารยและ
ผูสนใจทั่วไป
2. มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดนโดยมีการชื่นชมและยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน ผาน Facebook
และเขาพบอธิการเพื่อแสดงความชื่นชมพรอมทั้งลงในวารสารประชาพันธของมหาวิทยาลัยฯ
หลักฐาน
2-2.1-NSRU-12. รูปภาพ ขาวประชาสัมพันธ
2-2.1-NSRU-13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการจายเงินทุนอุดหนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ใหแกบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2563
2-2.1-NSRU-14. สรุปกิจกรรมการดําเนินการพัฒนาอาจารยและนักวิจัย
มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกร
ภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชนโดยการสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอ
ทุนวิจัย Pre-Talent Mobilityจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยละนวัตกรรม (สป.อว.)ซึ่ง
กํากับดูแลโดยสํานักงานสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถซึ่ง
เปนศูนยอํานวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House) โดยปงบประมาณ 2563 มีโครงการที่ไดรับทุนวิจัย
ภายใตโครงการ Pre-Talent Mobilityที่จะตองมีความรวมมือกับภาคเอกชน 2 โครงการ ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
เครือขายภาคเอกชน
งบประมาณ
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการ
(บาท)
การศึกษากระบวนการสลัดน้าํ และตาก
บริษัท เอ็นที ฟูด อินเตอรเท 40,000
1
ของพืชผลการเกษตร เพื่อออกแบบ
อ.ดร.ศรัณรัตน คง รด จํากัด
โมเดลระบบอัตโนมัติ แนวคิดลีนออโต มั่น
จ.นครปฐม
เมชั่น
21

21
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2

โครงการสํารวจสภาพปญหาเพื่อสราง
แนวทางเพิ่มมูลคาสิ่งเหลือทิ้งจา
กระบวนการผลิตในโรงงานบริษัทแฮปป ผศ.ดร.นันทวุฒิ
เชฟ (ประเทศไทย) จํากัด ดวยการวิจัย นิยมวงษ
เชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR
Action Research)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น


()
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บริษัทแฮปปเชฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
จ.พระนครศรีอยุธยา

40,000

80,000

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯยังสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรมีการถายทอดเทคโนโลยีองคความรูที่เกิดจาก
งานวิจัยผานการสนับสนุนงบประมาณจากอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ โดยในปงบประมาณ 2563 มีผูไดรับการ
สนับสนุนจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
ชุมชนที่ไดรัยการ
ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
ถายทอดเทคโนโลยี
1
โครงการการถายทอดเทคโนโลยี ผศ.ปฐมพงค จิโน
ชุมชนแปรรูปออยบาน
250,000
เตาเคีย่ วน้ําตาลสําหรับกลุมแปร
คลองหวยหวาย จังหวัด
รูปออย ชุมชนแปรรูปออยบาน
นครสวรรค
คลองหวยหวาย จังหวัด
นครสวรรค
2
โครงการการถายทอดเทคโนโลยี ผศ.รพีพัฒน มั่นพรม กลุมงานฝมือบานเกาะลูก
250,000
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มอญ จังหวัดอุทัยธานี
ในงานหัตถกรรมสรางสรรค
ผลิตภัณฑผักตบชวา กลุมงาน
ฝมือบานเกาะลูกมอญ จังหวัด
อุทัยธานี
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
500,000
หลักฐาน
2-2.1-NSRU-15 รายงานสรุปภาพรวมทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2563-2564
มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเ รียนหรือชุมชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯนําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบกลไกการขับเคลื่อนแนวนโยบายในดานการสงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (Nakhon Sawan Rajabhat University Management
Information System : NSRU-MIS) ซึ่งมีฐานขอมูลงานวิจัยทั้งแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกตั้งแตปงบประมาณ
2556 จนถึงปจจุบัน โดยจําแนกตามปงบประมาณและแสดงรายละเอียดของขอเสนอโครงการ ผลที่ไดรับจากงานวิจัยใน
แตละปงบประมาณ เพื่อใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย หรือถายทอดเทคโนโลยีลงสู
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เกณฑการประเมิน
ชุมชนตอไปไดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดใหผูที่ไดรับทุนจากแหลงทุนตาง ๆ ทุกแหลงทุนจะตองกรอกขอมูลใน
ระบบ NSRU-MIS เพื่อใชเปนฐานขอมูลงานวิจัยและมีการกํากับติดตามทุนวิจัยจากทุกแหลงทุนผานระบบดังกลาว
ยกตัวอยาง กรณี อ.ชลดา
2. ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and Innovation Information
System : NRIIS) เปนระบบที่ใชกํากับติดตามทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณแผนดินในอดีต และทุนวิจัยจากกองทุน
ววน. ในปจจุบัน ซึ่งระบบดังกลาวกําหนดใหผูไดรับทุนจะตองกรอกรายงานความกาวหนาเพื่อกํากับติดตามงานวิจัย และมี
การกรอกขอมูล Research evaluation ซึ่งเปนการรายงานผลสําเร็จของโครงการวิจัยในรูปแบบ Output Outcome
และ Impact เพื่อกํากับติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนในการพัฒนากับหนวยงาน
หลักฐาน
2-2.1-NSRU-16 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ
มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยฯนําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารวมหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ไดมีระบบและกลไกเพือ่ ชวยใน
การคุมครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ดังนี้
1. วางแนวทาง ขั้นตอนการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรค ขั้นตอนการขอรับบริการยืน่ จด
ทรัพยสินทางปญญา โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการยื่นจดทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหบริการแกผูวิจัย ผูประดิษฐ
สรางสรรคผลงานที่มคี วามประสงคขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
2. จัดทําเอกสารเพื่อขอรับการคุม ครองสิทธิ์ ดังนี้
- แบบฟอรมขอรับบริการจดทรัพยสินทางปญญา ทสป.01
- แบบฟอรมเปดเผยการประดิษฐและแสดงความจํานงใหจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทสป.02
- แบบฟอรมหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
3. สนับสนุน สงเสริมการคุมครองสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการสนับสนุน สงเสริมการคุมครองสิทธิ์
ดังนี้
- จัดเลมคูม ือการขอจดทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2560
- จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดเตรียมคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร/การออกแบบผลิตภัณฑ
อาจารย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน สงเสริมใหอาจารย นักวิจัย นักศึกษา ไดรับการคุมครองสิทธิ์ในงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4. ดําเนินการขอรับการคุมครองสิทธิ์
5. รวบรวมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการคุม ครองสิทธิ์
6. เผยแพรผลงานสูสาธารณชนในรูปแบบตาง ๆ
และนอกเหนือจากการคุมครองสิทธิ์ตามที่กําหนดผานทางหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชนและ มหาวิทยาลัยยังมีวารสารที่
อยูบนฐาน TCI ไดรบั รองมาตรฐาน จํานวน 4 เลม ดังนี้
1.วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2.วารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3.วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
4. วารสารวิชาการและวิจยั สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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เกณฑการประเมิน
หลักฐาน
2-2.1-NSRU-17 ระเบียบฯ วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563
2-2.1-NSRU-18 วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2-2.1-NSRU-19 วารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2-2.1-NSRU-20 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2-2.1-NSRU-21 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
6 ขอ
7 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
7 ขอ
7 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
7 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
4 คะแนน

จุดที่ควรพัฒนา
ระบบและกลไกการนํ าผลงานวิ จั ย หรือ งานสร างสรรคห รื อนวัต กรรมไปใช ป ระโยชน นั้ น ยั งมี น อยควรให
ผลงานวิจัยทุกเลมทุกทุนสามารถนําไปแกไขปญหาของชุมชนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปจจัยนําเขา

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณบดี 5คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ
จุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปน
ตัวบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั
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2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับสถาบัน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ ไมใชจํานวน
เงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวน
ผูรวมวิจัยของแตละคณะ
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอก 14,648,510 บาท และมีอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 370 คน แบงเปน อาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 367 คน และจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ จํานวน
3 คน ดังตารางตอไปนี้
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ลําดับที่
1
2
3

หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการประเมินกลุม สาขาวิชา

จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจํา
รวม
และนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน
และนักวิจัยทีล่ าศึกษาตอ
ภายใน
ภายนอก
จริง
1,681,500
6,380,000
8,061,500
79
191,110
1,130,000
1,321,110
47
1,872,610
7,510,000
9,382,610
126
9,382,610 / 126 = 74,465.16 บาท/คน, (74,465.16 X 5)/60,000 = 6.21 (5.00 คะแนน)

2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ลําดับที่
1
2

หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการประเมินกลุม สาขาวิชา

ภายใน
80,000
80,000

จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจํา
รวม
และนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน
และนักวิจัยทีล่ าศึกษาตอ
ภายนอก
จริง
80,000
14
2
80,000
14
2
80,000 / 14 = 5,714.29 บาท/คน, (5,714.29 X 5)/50,000 = 0.57 คะแนน
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3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการประเมินกลุม สาขาวิชา

ภายใน
563,100
70,000
492,800
1,125,900

จํานวนอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจํา
รวม
และนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน
และนักวิจัยทีล่ าศึกษาตอ
ภายนอก
จริง
1,930,000
2,493,100
61
1
1,200,000
1,270,000
105
280,000
772,800
51
650,000
650,000
10
4,060,000
5,185,900
227
1
5,185,900 / 227 = 22,845.37, (22,845.37 X 5)/25,000 = 4.57 คะแนน

สรุปผลการประเมิน
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 74,465.16 บาท ตอ 1 คน คํานวณได 5.00 คะแนน
2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5,714.29 บาท ตอ 1 คน คํานวณได 0.57 คะแนน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 22,845.37 บาท ตอ 1 คน คํานวณได 4.57 คะแนน
สรุปผลคะแนนที่ไดในระดับสถาบัน
(5.00 + 0.57 + 4.57) / 3 = 3.38 คะแนน
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.2
3.51 คะแนน
2.18 คะแนน

2.18 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.2
3.51 คะแนน
3.38 คะแนน

3.38 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.2
3.51 คะแนน
3.38 คะแนน

3.38 คะแนน
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยจัดหางบประมาณจากภายนอกใหมาก
ขึ้นและจัดทําระบบพี่เลี้ยงหรือระบบที่ปรึกษาใหกับอาจารยหรือนักวิจัยรุนนอง
หลักฐานอางอิง
2-2.2-NSRU-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563
2-2.2-NSRU-2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ผลลัพธ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณบดี 5คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศผลงานทาง
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI หรือScopus หรือตาม
ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงาน
ทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดําเนินการตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลวโดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด

x 100
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับสถาบัน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ
1. การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
เมื่ อ ได รั บ การตอบรั บ และตี พิ ม พ แ ล ว การตี พิ ม พ ต อ งตี พิ ม พ เ ป น ฉบั บ สมบู ร ณ ซึ่ ง สามารถอยู ใ นรู ป แบบเอกสาร หรื อ
สื่ออิเล็กทรอนิกสได
2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค มีจํานวนผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรค จํานวน 185 ผลงาน และมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 370 คน ดังตารางตอไปนี้
ขอมูลพื้นฐาน
ลําดับ
ที่

ระดับคุณภาพ

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
1
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
2
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
3
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2
- มีการจดแจงลิขสิทธิ์

คณะเทคโนโลยี
คณะ
คณะวิทยาศาสตรฯ
การเกษตรฯ
วิทยาการ
จัดการ วิทยาศาสตร วิทยฯสุขภาพ วิทยาศาสตร
มนุษยฯ

คา
น้ําหนัก

คณะครุ
ศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตรฯ

0.20

39

8

12

14

1

9

-

0.40

-

1

-

-

-

5

-

0.60

10

5

5

8

3

5

-
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ลําดับ
ที่
4

5

ระดับคุณภาพ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพมิ พในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา นการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตั ร
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว ไดแก
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

คา
น้ําหนัก

คณะครุ
ศาสตร

0.80

2

คณะ
มนุษยศาสตรฯ
3

1.00

6

6

คณะเทคโนโลยี
คณะ
คณะวิทยาศาสตรฯ
การเกษตรฯ
วิทยาการ
จัดการ วิทยาศาสตร วิทยฯสุขภาพ วิทยาศาสตร
มนุษยฯ
2
3
4
-

9

12

-

5

-
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ลําดับ
ที่

ระดับคุณภาพ

คา
น้ําหนัก

คณะครุ
ศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตรฯ

คณะเทคโนโลยี
คณะ
คณะวิทยาศาสตรฯ
การเกษตรฯ
วิทยาการ
จัดการ วิทยาศาสตร วิทยฯสุขภาพ วิทยาศาสตร
มนุษยฯ

การเรียนรู
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
ผลงานวิชาการรับใชสังคม
กรณีศึกษา
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล
ซอฟตแวร
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน
วิชาการในลักษณะเดียวกัน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
6
0.20
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.40
7
ผลงานสรางสรรคทไี่ ดรบั การเผยแพรในระดับชาติ
0.60
8
1
ผลงานสรางสรรคทไี่ ดรบั การเผยแพรในระดับความ
9
1
0.80
รวมมือระหวางประเทศ
10 ผลงานสรางสรรคทไี่ ดรบั การเผยแพรในระดับภูมิภาค
2
1.00
อาเซียน/นานาชาติ

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3
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1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่

1
2
3

หนวยงาน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการประเมินกลุม สาขาวิชา

ผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย

22
79
15
47
37
126
(37 X 100)/126 = 29.37
(29.37 X 5)/30 = 4.89 คะแนน

2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ลําดับที่

1
2

หนวยงาน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการประเมินกลุม สาขาวิชา

ผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย

2
2

16
16
(2 x 100)/16 = 12.50
(12.50 x 5)/30 = 2.08 คะแนน

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับที่

1
2
3
4
5

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการประเมินกลุม สาขาวิชา

ผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย

21.40
62
16.8
105
16
51
3.2
10
57.40
228
(57.40 X 100)/228 = 25.18
(25.18 X 5)/20 = 6.29 (5.00 คะแนน)
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สรุปผลการประเมิน
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
37 คํานวณได รอยละ 29.37 ได 4.89 คะแนน
2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ 2คํานวณได
รอยละ 12.50 ได 2.08 คะแนน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทาง
วิชาการ 57.40คํานวณได รอยละ 25.18 ได 5.00 คะแนน
สรุปผลคะแนนที่ไดในระดับสถาบัน
(4.89 + 2.08 +5.00) / 3 = 3.99คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.3
3.51 คะแนน
4.15 คะแนน

4.15 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.3
4.00 คะแนน
3.99 คะแนน

3.99 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.3
4.00 คะแนน
3.99 คะแนน

3.99 คะแนน
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายหรือระเบียบสนับสนุนหรื อสรางขวัญกําลังใจ เรื่องการสงเสริมการ
ตีพิมพในฐานที่มีคาถวงน้ําหนักสูง เชน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติแกอาจารยและนักวิจัยเพื่อใหอาจารยและนักวิจัยเห็นความสําคัญในการพีพิมพบนฐาน
สูงมากขึ้น
หลักฐานอางอิง
2-2.3-NSRU-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563
2-2.3-NSRU-2 สรุปขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบงชี้

งานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน
ผลลัพธ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณบดี 5คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของมหาวิทยาลัยการดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้นสามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมี
ประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมของอาจารย
ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
การแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมตอจํานวนงานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน
ผลรวมของงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
x 100
จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปที่ประเมินฯ
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม
ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชม
คะแนนที่ได =
งานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของคณะ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.

x5
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ผลการประเมินตนเอง
ในป การศึ กษา 2563 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ นครสวรรค มีผ ลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรคห รื อ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน จํานวน 27 ผลงาน จากจํานวนงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมทั้งหมดใน
ปที่ประเมินฯจํานวน85ผลงาน ดังตารางตอไปนี้
การนําไปใชประโยชนตอชุมชน
(จํานวนผลงาน)
ลําดับที่

ผลรวมของ
จํานวน
งานวิจัย งาน งานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือ สรางสรรค
นวัตกรรมที่
หรือนวัตกรรม
งาน
นวัตกรรม
นําไปใช
ทั้งหมดในปที่
สรางสรรค
ประโยชน
ประเมินฯ
3
20
2
2
2
13
3
5
12
32
3
8
18

หนวยงาน
งานวิจัย

1
2
3
4
5
6

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

3
2
2
4
5
16

3

8

27

85

1.คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน
รอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมฯ =
27 X 100
85
=

31.76

2. แปลงคารอยละที่ใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

31.76
30

X5

= 5.29
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มี ผ ลรวมของงานวิ จั ย งานสร า งสรรค ห รื อ นวั ต กรรมที่ นํ า ไปใช
ประโยชน จํ านวน 27 ผลงาน จากจํ า นวนงานวิจัย งานสรางสรรคห รือนวัตกรรมทั้งหมดในปที่ป ระเมิน ฯ
จํานวน 85 ผลงาน คิดเปนรอยละ 31.76 เมื่อนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (รอยละ 30) ได 5 คะแนน
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.4
รอยละ 20
รอยละ 16.49

2.75 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.4
รอยละ 20
รอยละ 31.76

5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 2.4
รอยละ 20
รอยละ 31.76

5 คะแนน
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยและนักวิจัยนําผลงานวิจัยงานสรางสรรค
หรือนวัตกรรมไปใชประโยชน เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่นอยางแทจริงและควรมีการจัดทําระเบียบ
ขอบังคับใหผูไดรับทุนงานวิจัยทุกประเภทกําหนดพื้นที่หรือหนวยงานหรือชุมชนที่จะนําผลงานไปใชประโยชน
อยางชัดเจน
หลักฐานอางอิง
2-2.4-NSRU-1รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563
2-2.4-NSRU-2 สรุปขอมูลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน
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องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้

การบริการวิชาการ
ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
กระบวนการ
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คําอธิบายตัวบงชี้
การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ไดแก ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่น ที่สอดคลองกับบริบท
ปญหา และความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือ
ตามแนวพระราชดําริ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯนําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับบริบทปญหาและความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา
หรือตามแนวพระราชดําริไดมีการขับเคลื่อนโครงการที่สอดคลองกับตองการของชุมชนและบริบทของชุมชน โดยมีการ
กําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่น รายละเอียด ดังนี้
1.จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอ
ตําบล
กลุมเปาหมาย
1.อําเภอบานไร
ตําบลทัพหลวง ตําบลบานไร ตําบลบานบึง 1.กลุมพัฒนาผลิตภัณฑผาทอโสดา
2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน
3.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.อําเภอหวยคต
ตําบลหวยคต
1.สหกรณการเกษตรหวยคต
2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน
3.อําเภอเมือง
ตําบลหลุมเขา ตําบลอุทัยใหม ตําบลเกาะ 1.กลุมพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กกลา
เทโพ
2.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
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เกณฑการประเมิน
4.อําเภอหนองฉาง

5.อําเภอทัพทัน

6.อําเภอสวางอารมณ

7.อําเภอลานสัก

3.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลหนองนางนวล ตํ าบลเขาบางแกรก 1.การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร
ตําบลเขากวางทอง
2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน
ตําบลทุ งโพ ตํ าบลหนองยาง ตําบลทุ งพง 3.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลหนองฉาง
ตําบลอุทัยเกา
ตํ า บลทั พ ทั น ตํ า บลตลุ ก ดู ตํ า บลหนอง 1.โรงเรียนทัพทันอนุสรณ
กระทุม
2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน
ตําบลหนองกลางดง
3.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลสวางอารมณ ตําบลพลวงสองนาง
1.โรงเรียนบอยางวิทยา
2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน
3.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลปาออ ตําบลระบํา ตําบลประดูยืน
1.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน
2.องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. จังหวัดนครสวรรค
อําเภอ
ตําบล
อําเภอเมือง
ต.เกรียงไกร ตําบลบางมวง ตําบลแควใหญ
ตําบลตะเคียนเลื่อน
ตําบลนครสวรรคตก ตําบลหนองปลิง
ตําบลบึงเสนาท
ตําบลกลางแดด ตําบลเกรียงไกร ตําบลวัด
ไทร ตําบลพระนอน
ตําบลหนองกรด ตําบลบานมะเกลือ ตําบล
เกาะยม

อําเภอแมวงก

ตําบลแมเลย

อําเภอลาดยาว

ตําบลวังมา

อําเภอชุมแสง

ตําบลฆะมัง

กลุมเปาหมาย
1 วิสาหกิจชุมชนหมูฝอยกรอบโกเนียร
2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียยั่งยืนบาน
ทัพชุมพล
3 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแมลํา
จวน
4 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบานทา
ดินแดง
5 กลุมพัฒนาผลิตภัณฑฝรั่งอินทรียบึงน้ํา
ใส และกลุ ม พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ฝ รั่ ง บ า น
มะเกลือ
6.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.กลุมชุมชนชาวทาเรือคลองคาง
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยชีวภาพและ
สารไลแมลงบานถังแดง
3.กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแตงน้ําหยดบาน
บุรีรัมย
1.วิสาหกิจชุมชนคนบานนอกทําตามพอ
2.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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อําเภอตากฟา

อําเภอพยุหะคีรี

อําเภอไพศาลี

อําเภอหนองบัว

อําเภอโกรกพระ

อําเภอเกาเลี้ยว

อําเภอบรรพตพิสัย
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ตํา บลพุ นกยู ง ตํา บลสุ ข สํา ราญ ตํ า บลหั ว 1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถนน ตําบลพนมรอก
2.กลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคเนื้อตําบล
อุดมธัญญา
ตํ า บลเนิ น มะกอก ตํ า บลเขาทอง ตํ า บล 1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พยุหะ ตําบลสระทะเล ตําบลทาน้ําออยมวง 2.กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนปลู ก ผั ก สมุ น ไพร
หัก
ปลอดสารพิษและการแปรรูป
ตําบลวังน้ําลัด
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2 กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวปลอดสารพิษชุม
ตาบง
ตําบลวังบอ
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตลาดน า ชมชุ ม ชน
บานหนองบอน
3.กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปลงใหญ มั น
สําปะหลังบานหาประแจ
4.กลุ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนปลู กสมุ น ไพรอื่ น ๆ
ทุกชนิดอัจฉริยะสงออกการนําเขา
ตําบลโกรกพระ ตําบลบางมะฝอ
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2 . ก ลุ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ก ลุ ม เ ก ษ ต ร
ผสมผสานบานกลางแดด
ตําบลเขาดิน
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักสมุนไพร
อินทรียบานเขารอยเสือ
ตําบลอางทอง
1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.กลุมวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไมและ
นวัตกรรมกลวย

หลักฐาน
3-3.1-NSRU-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
3-3.1-NSRU-2 แผนพับการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ นําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการดําเนินโครงการตามหลัก PDCA และมีการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายในชุมชน อยางตอเนื่องตั้งแต
1.Plan (P)คือขั้นตอนการวางแผนกอนที่จะเริ่มการปฏิบัติโครงการ กําหนดลําดับความสําคัญของงาน และ
ครอบคลุมถึงการกําหนดหัวขอวัตถุประสงคที่ชัดเจนที่ตองการลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งใหมๆ โดย
ในขั้นตอนนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการรวมประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในพื้นที่ ชุมชนและหนวยงานของรัฐ
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เชน พบผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดอุทัยธานี พรอมทั้งหัวหนาหนวยงานราชการเพื่อรวมกันวิเคราะหชุมชน
เปาหมายและกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่รวมกัน
2. Do (D) หลังจากที่เราวางแผน (Plan) กําหนดวัตถุประสงคอยางรอบคอบแลว ในขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการลง
มือทําหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่ไดกําหนดไวอยางเปนระบบและใหมีความตอเนื่องเพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด โดย
ในขั้นตอนการปฏิบัตินี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานอยางชัดเจนพรอมทั้งผูรับผิดชอบตาม
เกณฑ ตัวชี้วัดที่ระบุไวในโครงการซึ่งอยูภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นนอกจากนี้
สถาบันวิจัยไดรวมดําเนินโครงการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ ผานคณะตาง ๆ ไดแก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร และคณะวิทยาการ
จัดการ และสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ตั้งแตระดับทองถิ่น ไดแก กํานัน ผูใหญ ตัวแทนชุมชน และ
ระดับอําเภอ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปศุสัตว เกษตรอําเภอ โรงเรียน วัด ซึ่งเปนการบูรณาการความ
รวมมือที่มีความหลากหลายภาคสวน ทําใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และมีผลลัพธเปนไปตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไวในโครงการ
3. Check (C) คือขั้นตอนการตรวจสอบวาหลังจากนําแผนที่วางไวไปปฏิบัติจริง (Do) แลวเราสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่เราไดกําหนดไวหรือไม สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อรายงานผลการดําเนินงานครอบคลุมตั้งแตหนวยงานภายใน ไดแก คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กองนโยบายและแผน ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และมีการนําเสนอการรายงานผลการดําเนินงานผานที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงบประมาณ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล เปนตน
4. Action (A) สุดทายคือ Action คือกระบวนการปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา โดยการดําเนินการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการจัดประชุมรายงานผลการดําเนินโครงการ เพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการ
ในแตละโครงการ ทั้งนี้เปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข ในการดําเนินงานโครงการอื่น ๆ โดยขอมูลที่ไดจากการปรับปรุง
แกไขไดนําไปตอยอดในการดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักฐาน
3-3.1-NSRU-3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
3-3.1-NSRU-4 แผนพับการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
จากที่มหาวิทยาลัยฯนําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นที่
สอดคลองกับบริบทปญหาและความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ มหาวิทยาลัยตาม
ศาสตรพระราชาหรือตามแนวพระราชดําริไดมีการขับเคลื่อนโครงการที่สอดคลองกับตองการของชุมชนและบริบทของ
ชุมชน แลวนั้น พบวา
1.ชุมชนกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานีที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก โดยมีเกรณฑคัดเลือกกลุมเปาหมาย คือ มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ จากการสํารวจและ
สามารถดําเนินการไดมี จํานวน 15 ตําบล 8 อําเภอ คือ จังหวัดนครสวรรค ไดแก อําเภอชุมตาบง ตําบลชุมตาบง อําเภอ
ลาดยาว ตําบลวังมา อําเภอแมวงก ตําบลเขาชนกัน ,ตําบลแมเลย,ตําบลวังซาน จังหวัดอุทัยธานี ไดแก อําเภอทัพทัน
ตําบลตลุกดู ,หนองกระทุม,หนองกลางดง, อําเภอหนองฉาง ตําบลเขากวางทอง, เขาบางแกรก, ทุงโพ, หนองยาง, ทุงพง
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อําเภอหวยคต ตําบลทองหลาง
ซึ่งชุมชนดังกลาวมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องดวยตัวชุมชนเองได จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคไปดําเนินการจุดประกายแนวความคิดจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครัวเรือนเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ผูนําชุมชน ผูใหญบาน เพื่อวิเคราะหครัวเรือนเปาหมายพรอมทั้งรวมกันวางแผนอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ การสรางมูลคาทรัพยากรทางการเกษตร การจัดตั้งธนาคารอาหารสัตว) การทําปุยหมักจากมูลสัตว การทํา
น้ําหมักชีวภาพ การปลูกออยอินทรีย การฟกไข การปลูกตะไครอินทรีย การเลี้ยงดวงมะพราว การจัดการตลาดชุมชน
การจัดทําธนาคารเมล็ดพันธ ทําใหครัวเรือนเปาหมายที่เขารวมโครงการไดมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
และสามารถดําเนินชีวิตคิดตอยอดเปนผูประกอบการรายยอยในชุมชนไดเองพรอมทั้งลดรายจายเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือน
นอกจากนั้นแลวทุกชุมชนที่เขารวมโครงการยังมีการตอยอดจากองคความรู จากวัสดุอุปกรณประกอบอาชีพที่ราช
ภัฏนครสวรรคมอบใหเปนธุรกิจขนาดเล็ก เชน นางอนันต พิบูล จากอําเภอหวยคต ตําบลทองหลวง เกษตรกรจังหวัด
อุทัยธานี ที่ไดรับมอบ ไกไข จํานวน 30 ตัว อาหาร 10 ลูก และโรงเรือน เปนอาชีพเสริม ซึ่งปจจุบัน นางอนันต พิบูลไดมี
การคิดตอยอดจากรายไดการขายไกไข ซื้อเปดไขเพิ่มอีก 60 ตัวและไกไขเพิ่มอีก 50 ตัว มีรายไดเขาครอบครัวหลังหักตนทุน
แลว สัปดาหละ 2,000 บาท เปนตน
2. ชุม ชนกลุ มเปา หมายหมูบ านคลองคาง ตั้ งอยูตํ าบลบึ งเสนาท อําเภอเมือ ง จัง หวัด นครสวรรค ที่เข ารว ม
โครงการ โครงการการให บ ริ ก ารตลาดต อ งชม ตลาดท า เรื อ คลองคาง ตั้ ง แต ใ นป พ .ศ. 2562 โดยมี จุ ด เริ่ ม ต น จากที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณและไดดําเนินการภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่เพื่อมุงสู
ความยั่งยืน (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่สูการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุมชน) ในพื้นที่ตําบลบึง
เสนาท ตําบลเกาะยม อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยในปงบประมาณพ.ศ.2563 ตอมาไดเปนที่ปรึกษาใหกับตลาดตอง
ชม ตลาดทาเรือคลองคาง โดยมีหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนงบประมาณรวมดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) เขารวมจัดกิจกรรมการจัดการขยะ กิจกรรมภาพเกาเลาเรื่องเสนหทาเรือคลองคาง การปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ 2) สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครสวรรค สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาใหตลาด ใหยกระดับเปนตลาด
ตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง โดยการปรับปรุงรานคา การสรางจุดเช็คอินตาง ๆ 3) อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค ไดเขา
สงเสริมความรูความเขาในการปฏิบัติตนของรานคาผูประกอบการ และคณะกรรมการตลาด ในชวงการแพรระบาด COVID
– 19 และสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวในการปองกันการแพรระบาด COVID – 19 4)
รายการตาง ๆ ไดเขามาทํากิจกรรมในการถายทํารายการที่ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ให นั ก ท อ งเที่ ย วได รู จั ก มากยิ่ ง ขึ้ น อาทิ ละครทุ ง เสน ห า รายการเช า นี้ ท่ี นี่ ห มอชิ ต ซึ่ ง ทุ ก หน ว ยงานดํ า เนิ น การโดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนที่ปรึกษาและรวมดําเนินโครงการ อีกทั้งยังไดรับความรวมมือจากรานคา ผูประกอบการ
คณะกรรมการ และผูนําชุมชน ในตําบลบึงเสนาท ตําบลเกาะยม อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค รวมใหขอมูลและดําเนิน
กิจกรรมในการพัฒนาตลาดขางตน
หลักฐาน
3-3.1-NSRU-3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่อง
หรือยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นผลงานในการการขับเคลื่อนชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัต
ลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืนที่เดนชัด จากโครงการการใหบริการตลาดตองชม
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ตลาดทาเรือคลองคาง หมูบานคลองคาง ตั้งอยูตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเกิดการใชประโยชนเชิง
พื้นที่ในสวนของที่ดินวัดมีพื้นที่สวนหนึ่งตั้งอยูริมแมน้ําปง ซึ่งเปนพื้นที่ทรุดโทรมและขาดการใชประโยชน จึงเริ่มตนแนวคิด
โดยพัฒนาพื้นที่บริบทดังกลาวใหเปนพื้นที่เสริมสรางรายไดใหกับประชาชนตําบลบึงเสนาท จึงอยากใหประชาชนในพื้นที่ได
มีพื้นที่ในการทํามาหากิน ประกอบอาชีพ และรวมกลุมกันทํากิจกรรม จึงรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคพัฒนาเปน
ตลาดชุมชน การกอตั้งตั้งตลาดชุมชนดําเนินการภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่เพื่อมุงสูความยั่งยืน
โดยขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาศักยภาพและการคนหาอัตลักษณชุมชน
การรวบรวมรวมขอมูลและเชิญผูเกี่ยวของรวมกันระดมความคิดวิเคราะหศักยภาพของชุมชน เพื่อคนหาอัตลักษณ
วิถีชีวิตความเปนอยูข องชุมชนในอดีตพบวา ในพื้นที่มี จุดเดนในเรื่องของบึงเสนาทที่ มีปลาจํานวนมาก มี การปลูกผั ก
หลากหลายชนิด ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมเปนทาเรือเกามากอนตั้งแตบรรพบุรุษ คูกับวัดคลองคาง โดยบริเวณนั้นมีทาเรือ 2
ทา คือ ทาตาเรือง กับทาตาเชิง ตอมาประมาณป 2510 เกิดทาเรือนางทองอยู เพิ่มขึ้น ประชาชนในชุมชนและพื้นที่
ใกลเคียงใชเรือในการโดยสาร บริเวณดานขางทาเรือเปนพื้นที่ปารกลาง และจะมีแบงสวนในการปลูกผักบางเปนครั้งคราว
ตอมาเมื่อป 2535 ไดมีการกอสรางศาลาเอนกประสงค โดย ผญ.บุญรอด ภูโพธิ์ แตก็ไมไดมีการใชงานจริงจัง จึงทําใหอาคาร
เสื่อมโทรมลง หลังจากนั้นไดมีการสรางสะพานนิมมานรดี ปอมหนึ่ง นครสวรรค เพื่อใหสะดวกตอการจราจรมากขึ้น แลว
เสร็จเมื่อป 2553 จึงทําใหประชาชนในชุมชนเดินทางขามสะพานแทน จึงทําใหการเดินทางโดยสารโดยเรือ หางหายมา
จนถึงปจจุบัน ประกอบกับวัดคลองคางมีพื้นที่ที่สามารถนําไปใชประโยชนแตขาดการพัฒนา ประกอบกับยังไมมีหนวยงานที่
สนับสนุนสงเสริมการใชประโยชนในพื้นที่ และขาดการมีสวนรวมและการรวมกลุมของประชาชน จึงเกิดความสนใจที่จะ
พลิกฟนทาเรือใหเปนตลาดชุมชน และใหคนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเพื่อสรางรายได และสรางเศรษฐกิจที่ดีของชุมชน
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การสรางองคความรู "การจัดการตลาดชุมชน"
จัดอบรมเพื่อสรางองคความรูใหกับคณะกรรมการที่จะจัดตั้งตลาด โดยการศึกษาองคความรูจากตลาดที่เปน
ตนแบบ ไดแก (1) ตลาดสามชุก (ตลาดรอยป) (2) ตลาดน้ําสะพานโคง สุมปลายักษ จังหวัดสุพรรณบุรี (3) ตลาดยอนยุค
บานระจัน จังหวัดสิงหบุรี (4) ตลาดน้ําสามโก จังหวัดอางทอง (5) ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยไดศึกษาใน
เรื่อง สินคาหรือผลิตภัณฑ ผูขายสินคา สถานที่ และการประชาสัมพันธ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนไดคนหาเอกลักษณ อัต
ลักษณ ของชุมชน รวมทั้งมีแนวทางในการวางแผน สรางระเบียบ กฎ กติกา และกอตั้งตลาดชุมชนใหกับคนในชุมชนไดมี
พื้นที่ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
3. การสรางพื้นที่ตลาดชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
การสรางพื้นที่ตลาดไดถอดบทเรียนจากการศึกษาศักยภาพของชุมชน จากบริเวณทาเรือเกา โดยนํามาปรับปรุงให
เปนสถานที่ทองเที่ยว และเปนแหลงคาขายของคนในชุมชน
4. การวางแผนพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อสรางสรรคสินคาและผลิตภัณฑชุมชน (logistics and supply
chain)
การจัดอบรมคณะกรรมการตลาดชุมชน ผูประกอบการในตลาดในประเด็นดังตอไปนี้ 1) การจัดแสดงวางสินคา
food design เพื่อสรางความนาสนใจและประทับใจ 2) บุคลิกภาพของแมคาพอคา ไดแก การแตงกายภาษากาย ภาษาพูด
ภาษาใจ ความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบการ 3) การพัฒนามาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean – Food –
Good Taste) เพื่อเปนไปตามมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหารและยกระดับมาตรฐานรานคาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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เกณฑการประเมิน
5. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรุปและถอดบทเรียนเพื่อสรางและพัฒนาความยั่งยืน
จัดอบรมเพื่อสรุปและถอดบทเรียนคณะกรรรมการ และรานคา หลังจากกอตั้งตลาดของคนในชุมชน ทําให
สามารถสรางพื้นใหเกิดประโยชน มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพเสริมรายได สรางความสามัคคีในชุมชน สงเสริมใหคนใน
ชุมชนปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพิ่มแลนมารคแหงใหมในจังหวัดนครสวรรค เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
ในป พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนที่ปรึกษาใหกับตลาดทาเรือคลองคลองคาง ภายใตการสนับสนุนการ
ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ทั้ง ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค ที่รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมตาง
ๆ เปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรคใหนักทองเที่ยวไดรูจักมากขึ้น โดยการดําเนินการดังกลาว
ดําเนินการภายใตอัตลักษณของชุมชน อาทิเชน การตกแตงตลาดที่คงความเปนเอกลักษณทาเรือ ดึงดูดใหตลาดเปนที่
นาสนใจของนักทองเที่ยว เนื่องจากไดความรวมมือที่ดีจากพอคาแมคา ซึ่งอาหารสวนใหญจะคงความเปนพื้นบาน และ
อาหารทั่วไป ที่รักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอาหารใหดียิ่งขึ้น การใชวัสดุใสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งลักษณะของบรรจุ
ภัณฑยังคงความเปนทาเรือ เชน ชะลอมเล็ก จักสานรูปเรือ เครื่องปนดินเผา ปนโต เพื่อชวยกันอนุรักษธรรมชาติ และใช
ประโยชนจากทรัพยากรทองถิ่น เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นและชุมชน มีแหลงสรางรายได มีงานทํา และ
เปนการสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในและนอกชุมชน
หลักฐาน
3-3.1-NSRU-3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง
ผลดําเนินงาน
จากการที่มหาวิทยาลัยฯนําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะไดดําเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
ผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน พบวา ครัวเรือนเปาหมายที่เขารวมโครงการมีการ
ดําเนินชีวิตของครัวเรือนเปาหมายที่เปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี เงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม รายไดของประชาชนในชุมชนฐานราก ที่เขารวมโครงการใน
พื้นที่จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดอุทัยธานีในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 22.48 โดยมีครัวเรือนที่มีรายได
เพิ่มขึ้น จํานวน 177 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 56.91 จากจํานวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 311 ครัวเรือน
จํานวนครัวเรือนเปาหมายที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้นจากขอมูลพื้นฐานเดิมในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 172
ครัวเรือน คิดรอยละ 74.13
2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด
สามารถนําปญหาและความตองการชุมชนมาพัฒนาโจทกวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Base) ได นําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นได
3. โครงการพัฒนาจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเปนความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเปนความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการศึกษา วิเคราะห วิจัยทางดานพืชสมุนไพร และมีการ
ใหบริการดานองคความรู การศึกษาวิจัย อันเกิดจากพัฒนาพืชสมุนไพรแกชุมชนนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑที่เกิดจากการ
ศึกษาวิจัย และนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ จํานวน 5 ผลิตภัณฑและสามารถตอบสนองความตองการของวิสาหกิจไดในเรื่อง
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การปลูกสงเสริมองคความรูเรื่องการขยายพันธุและการแปรรูปจนทําใหวิสาหกิจบางกลุมนําไปตอยอดของตนเองและสราง
ตลาดการคาของตนเองได เชน วิสาหกิจกลุมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการสงออก ของอําเภอหนองบัว เปนตน
4. โครงการการใหบริการตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง
ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคางมีการใชประโยชนจากทรัพยากรทองถิ่นเพิ่มขึ้น ใชเปนพื้นที่ใหประชาชน
จําหนายสินคากอใหเกิดรายไดใหกับครัวเรือนและทองถิ่นชุมชน มีการนําผัก ผลไม ในตําบลบึงเสนาท ตําบลอื่น ๆ ใน
จังหวัดนครสวรรค รวมทั้งจังหวัดใกลเคียง ไดมีการนํามาเปนสวนประกอบของอาหาร รวมทั้งจําหนายในบริเวณตลาด มี
การนําไมไผมาจักสานเปนรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนภาชนะในการใสอาหาร เปนการเพิ่มมูลคาบรรจุภัณฑ ลดโลกรอน
และสรา งรายไดใ หกั บโรงเรี ย นและชาวบ า นที่ ประกอบอาชี พจั กสาน มี การเชื่ อมโยงเครือ ขา ยกลุม ตา ง ๆ ในจั งหวั ด
นครสวรรคในการนําเครื่องปนดินเผามาใชประโยชนเปนบรรจุภัณฑใสอาหาร นอกจากนี้การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน ทําใหตลาดตองชม ตลาดท าเรื อคลองคาง ทํา ให สามารถกลับ มาประกอบอาชีพไดในชว ง
สถานการณโควิด - 19 สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ใหมีรายไดเกิดประโยชนตอคนในชุมชน ทองถิ่น
ตอไป
หลักฐาน
3-3.1-NSRU-5 สรุปรายงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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เกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบรวมในการพัฒนาอยางนอย
1 ชุมชน
ผลดําเนินงาน
“ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง”ตั้งอยูในพื้นที่ ตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ปจจุบัน เปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค เปนแหลงสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ทําใหเกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีการใชพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชนตอคนในชุมชน มีการบูรณาการความรวมมือ
กับหนวยงานตาง ๆ เปนการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนและสงเสริมการประกอบการอาชีพ ที่มีศักยภาพและโอกาส
กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพสามารถรองรับแรงงานในชุมชนทองถิ่น เปนหลักในการขับเคลื่อน ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของคนในชุมชนและสรางโอกาสในการเติบโตดานเศรษฐกิจใหกับทองถิ่น ชุมชม และประเทศชาติได
ตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เปนชุมชนตนแบบดานการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน โดยเริ่มตนจาก
โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนเขารวมกิจกรรม ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดย
กิจกรรมที่เขารวมโครงการ ไดแก องคความรูดานสมุนไพร การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่ ซึ่งรวมดําเนินงานภายใตโครงการบริการวิชาการ รวมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ตั้งแตป พ.ศ.2559 – ปจจุบัน โครงการและกิจกรรมที่เขารวม มีรายละเอียดดังนี้
–
ป พ.ศ.2559 เขารวมโครงการบริการวิชาการ โครงการสรางความรวมมือระหวางวัด ชุมชนโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน กิจกรรม การจัดการสุขภาพแบบองครวม : สมุนไพรพื้นบาน ในวันที่ 17
มิถุนายน 2559 ณ ศูนยการเรียนรูสมุนไพรชุมชนวัดศรีประมุข (วัดเนื้อรอน) ต.หนองพังคา อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ป พ.ศ.2560 เขารวมโครงการสรางความรวมมือระหวางวัด – ชุมชนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน “ขับเคลื่อนและขยายผลศูนยการเรียนรูสมุนไพรชุมชน” วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร และ กลุมสมุนไพรบานดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ป พ.ศ. 2561 เขารวมจํานวน 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการสํารวจความตองการของชุมชนทองถิ่นและพัฒนา
กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561ณ วัดคลองคาง ตําบลบึง
เสนาท อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค 2) โครงการถายทอดองคความรูดานวิจัยและบริการวิชาการสูชุมชนทองถิ่นกิจกรรม
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“การบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน”ระหวางวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค และโฮมสเตย บานนาตนจั่น อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ป พ.ศ.2562 โครงการพั ฒนาศั กยภาพและโอกาสของพื้ นที่เพื่ อมุงสู ความยั่งยืนตามโครงการยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563 ณ
ตลาดทาเรือคลองคาง ตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
ป พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนที่ปรึกษาใหกับตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง และดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณ ใหองคความรู เพื่อเปนการยกระดับการทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจของชุมชน ดังนี้(1) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ การจัดการขยะใน
ตลาดฯ กิจกรรมภาพเกาเลาเรื่องเสนหทาเรือคลองคาง ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ (2) สํานักงานพาณิชยจังหวัด
นครสวรรค สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาใหเปนตลาดตองชม การปรับปรุงรานคา การสรางจุดเช็คอิน (3) อําเภอ
เมืองจังหวัดนครสวรรคโดยมีกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ การสงเสริมความรูเขาใจในการปฏิบัติตนของรานคา
ผูประกอบการ และคณะกรรมการตลาด ในชวงการแพรระบาด COViD – 19 สงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการใช
เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวในการปองกันการแพรระบาด COVID – 19(4) รายการทีวีและรายการทองเที่ยว ไดมีการเขารวม
โปรโมทการท อ งเที่ ย วที่ ต ลาดต อ งชม ตลาดท า เรื อ คลองคาง ได แ ก ละครทุ ง เสน ห า รายการเช า นี้ ที่ ห มอชิ ต
KapookTripadvisor
จากการเขารวมกิจกรรมตั้งแตป พ.ศ.2559 ในองคความรูดานสมุนไพร การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
นําไปสูการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ ในป พ.ศ.2562 ทําใหเกิดตลาดชุมชน ตลาดตองชมตลาดทาเรือคลองคาง
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่สูการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุมชน ใหประชาชนในพื้นที่ไดมี
พื้นที่ในการทํามาหากิน ประกอบอาชีพ และรวมกลุมกันทํากิจกรรม มีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเพื่อสรางรายได และสราง
เศรษฐกิจ ที่ดี ของชุ มชน นํา ไปสูก ารพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ที่ดี ขึ้นจนกระทั่ง เกิ ดเปน แหลง ทอ งเที่ย วแหง หนึ่ งของจัง หวั ด
นครสวรรค คือ “ตลาดทาเรือคลองคาง”โดยผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ มีดังนี้
1. ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค โดยมีรายการตาง ๆ เขามาถายทํารายการ เปนการ
สงเสริม ประชาสั มพัน ธตลาดต องชม ตลาดทาเรือคลองคางให นักท องเที่ยวไดรู จักมากยิ่ งขึ้น ไดแก ละครทุ งเสนห า
รายการเชานี้ท่ีหมอชิต รายการตลาดสดพระรามสี่ รายการ สาย ฝ ออน ทัวร Sai-For on tour เว็บไซด Kapookเว็บ
ไซด Tripadvisorเปนตน นอกจากนี้สํานักงานทองเที่ยวแหงประเทศไทย สาขานครสวรรค ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครสวรรคโดยทําหนังสือประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดนครสวรรค โดยมีตลาดตองชม
ตลาดทาเรือคลองคางเปน 1 ในสถานที่ทองเที่ยวอีกดวย
2. เครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
2.1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมการจัดการขยะ กิจกรรมภาพเกาเลาเรื่องเสนหทาเรือ
คลองคาง การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ทําใหชุมชนเปาหมายตระหนักในคุณภาพชีวิต ในเรื่องการจัดการขยะ
และเรื่องของการลด ละ เลิกใชสารเคมี คํานึงถึงผลกระทบถึงสิ่งแวดลอม และสามารถใชทรัพยากรทองถิ่นมาสรางสรรค
ตลาด และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณโดยชุมชน เพื่อใหเกิดมูลคาและการตอยอดทางการตลาด
2.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครสวรรค สนับสนุนงบประมาณตลาดใหเขาสูการเปนตลาดตองชมโดยการการ
ปรับปรุงรานคา การสรางจุดเช็คอิน ในปพ.ศ.2563 ตลาดทาเรือคลองคาง ไดพัฒนาและยกระดับตลาดสูตลาดตองชุม โดย
ใชชื่อ “ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง”
2.3 อํ าเภอเมือ งจั ง หวั ด นครสวรรค จั ด กิ จกรรมการส ง เสริ ม ความรู เ ข าใจในการปฏิ บัติ ต นของร า นค า
ผูประกอบการ และคณะกรรมการตลาด ในชวงการแพรระบาด COVID – 19 สงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการใช
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เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวในการปองกันการแพรระบาด COVID – 19 ทําใหรานคาผูประกอบการ คณะกรรมการ มีความรู
ความเขาใจ และปฏิบัติตนไดถูกตองตามมาตรการของภาครัฐเพื่อควบคุมสถานการณการแพรระบาดโรค COVID – 19
และไดรับวัสดุอุปกรณในการเปดใหบริการสําหรับนักทองเที่ยว ไดแก แอลกอฮอลลลางมือ ชุดติดตั้งสําหรับใชกดแอลกอ
ฮอลล
3. ประสิทธิภาพของโครงการ ตนทุน/งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน รวมงบประมาณจํานวน 1,261,774.5
สวนรายไดที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน ตั้งแต เมษายน 2562 - ปจจุบัน รวมมูลคา < 15 ลานบาท
4. มี คุ ณ ภาพชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น สามารถดํ า รงชี วิ ต ได อ ย า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ ตามความรู แ ละ
ความสามารถที่มีอยูรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยไดรับการยอมรับจากสังคม โดยประเมินจากการมี
อาชีพ การมีงานทํา ปจจุบันมีรานคาและผูประกอบการ จํานวนทั้งสิ้น 80 รานคา โดยมีรายไดเฉลี่ยรานคาละ 2,000 บาท
ตอการจําหนาย 1 ครั้ง
5. การมีสวนรวมและการรวมกลุมของประชาชนเพิ่มขึ้นที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชน
5.1 กลุมตลาดทาเรือคลองคาง เกิดจากการรวมกลุมของคนในชุมชนตําบลบึงเสนาท ตําบลเกาะยม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค ไดการจัดตั้งตลาดและรวมกันบริหารจัดการใหเปนไปดวยความเรียบรอย และรวมกลุมกันเพื่อ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพของแตละบุคคล
5.2 กลุมตลาดสีเขียว เกิดจากการรวมกลุมของเครือขายความรวมมือในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัด
ใกลเคียง ที่มีการปลูกพืช ผัก ปลอดสารพิษ และจําหนายในตลาดทาเรือคลองคาง
6. การใชประโยชนจากทรัพยากรทองถิ่นเพิ่มขึ้น มีการนําทรัพยากรจากทองถิ่นมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ไดแก
6.1 พื้นที่บริเวณตลาดทาเรือคลอง ซึ่งเดิมเปนพื้นที่วางเปลาไมไดรับการใชประโยชน นํามาใชเปนพื้นที่
“ตลาดทาเรือคลองคาง” ใหประชาชนจําหนายสินคากอใหเกิดรายไดใหกับครัวเรือนและทองถิ่นชุมชน
6.2 ผัก ผลไม ในตําบลบึงเสนาทและในจังหวัดนครสวรรค ไดมีการนํามาเปนสวนประกอบของอาหาร
รวมทั้งจําหนายในบริเวณตลาด
6.3 ไมไผ มีการนําไมไผมาจักสานเปนรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนภาชนะในการใสอาหาร เปนการเพิ่มมูลคา
บรรจุภัณฑ ลดโลกรอน และสรางรายไดใหกับโรงเรียนและชาวบานที่ประกอบอาชีพจักสาน
6.4 เครื่องปนดินเผา มีการเชื่อมโยงเครือขายกลุมตาง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค ในการนําเครื่องปนดินเผามา
ใชประโยชนเปนบรรจุภัณฑใสอาหาร
ตลาดทาเรือคลองคาง มีเอกลักษณพาณิชย คือ การปดปายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง สินคามีคุณภาพ ราคา
เปนธรรม และมีอัตลักษณชุมชน ที่รักษาขนบธรรมเนียม ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ชูวิถีชีวิตและประเพณีของชุมชน
จึงทําใหในป พ.ศ.2563 ตลาดทาเรือคลองคาง ไดรับการยกระดับเปน ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง จากสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดนครสวรรคและไดรับสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง เพื่อการสรางความเขมแข็งและกระตุนระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนควบคูกับการสืบสานอัตลักษณของชุมชน
หลักฐาน
3-3.1-NSRU-3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
3-3.1-NSRU-4 แผนพับการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
3-3.1-NSRU-6 หนังสือประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชนจังหวัดนครสวรรค
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3-3.1-NSRU-7 รายการเชานี้ที่หมอชิต
3-3.1-NSRU-8 https://www.youtube.com/watch?v=fQAbWPPH_uk
3-3.1-NSRU-9 https://news.ch7.com/detail/426115
3-3.1-NSRU-10 https://www.facebook.com/110726487313179/videos/529234884619752
3-3.1-NSRU-11 https://travel.mthai.com/region/222705.html
3-3.1-NSRU-12 https://travel.kapook.com/view216838.html
3-3.1-NSRU-13 https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g790334-d17653397-ReviewsKhlong_Khang_Pier_Market-Nakhon_Sawan_Nakhon_Sawan_Province.html
3-3.1-NSRU-14 http://www.ride-explorer.com/10-places-in-pichit-nakhonsawan/
3

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 3.1
4 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 3.1
6 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 3.1
6 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

จุดแข็ง
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการนั้นมีศักยภาพและเปนชุมชนที่มีความพรอมและตื่นตัวอยูเสมอในการดําเนิน
โครงการ
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ตัวบงชี้ที่ 3.2

จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน
ผลลัพธ

ชนิดของตัวบงชี้

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร

โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และคณบดี 4 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันไดมีการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไว
ในแผน การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมายและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละจํานวนกลุมเป าหมายที่ไดรับการพั ฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน
จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
x 100
จํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
รอยละจํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5
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ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จํานวน 29 แหง จากจํานวนชุมชนเปาหมาย
ทั้งหมด จํานวน 39 แหง ดังตารางตอไปนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม

ชุมชนเปาหมายที่ไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน
13
1
5
2
3
5
29

จํานวนชุมชน
เปาหมายทั้งหมด
13
1
6
2
6
11
39

1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชน
29
รอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องฯ =
X 100
39
=
2. แปลงคารอยละที่ใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

74.36
20

74.36

X5

= 18.59
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จํานวน 29 แหง จากจํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด จํานวน 39 แหง คิด
เปนรอยละ 74.36 เมื่อนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (รอยละ 20) ได 5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 3.2
รอยละ 15
รอยละ 75

5 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 3.2
รอยละ 20
รอยละ 74.36

5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 3.2
รอยละ 20
รอยละ 74.36

5 คะแนน
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนมหาวิทยาลัยฯที่มีพันธกิจที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
ทองถิ่นจึงมีโครงการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและมีการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิด
ความยั่งยืนโดยในแตละปจะมีการขยายพื้นที่ในการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญกับความตองการ
ของชุมชนทองถิ่นเปนหลัก
หลักฐานอางอิง
3-3.2-NSRU-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
3-3.2-NSRU-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563
3-3.2-NSRU-3 สรุปขอมูลชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน
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องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบงชี้

ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย
ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
กระบวนการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยภาสกร วรอาจ
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของ
สถาบัน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอยางยั่งยืน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 - 8 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี


ขอ
เกณฑการประเมิน
1 กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพื่อการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคา ตาม
จุดเนนของสถาบัน
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทยเพื่อการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคา ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คือ ภูมิ
ปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยมอบหมายใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลักในการใหการสนับสนุน สงเสริม รวมมือกับคณะ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
นโยบาย สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการดําเนินงาน
1.1 สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.3 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และพัฒนาการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคา
1.4 มีการสรางความรวมมือในการจัดกิจกรรม/โครงการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนในทองถิ่น
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ขอ

2

เกณฑการประเมิน
1.5 มีการจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
1.6 มีการเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
หลักฐาน
4-4.1-NSRU-1/1 ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563 สํานักฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําป
การศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการรวมกันพิจารณากําหนดตัวชี้วัดคาเปาหมายตามวัตถุประสงค เพื่อวัดความสําเร็จตาม
แผน และมีการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการ ในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ประจําปการศึกษา 2563
ประเด็นยุทธศาสตร
การสรางสรรคการวิจัยเชิงพาณิชย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
20

เปาประสงค
ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
กลยุทธ
1. สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและแนวทางการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 บริการวิชาการ โดยสงเสริมความรูดานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทาง
สังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป
1.3 สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรม กับการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษา หรือการวิจยั หรือการบริการวิชาการ
1.4 สงเสริมโครงการดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร การพัฒนาตอยอด และสรางคุณคา
1.5 สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย และใชเลขไทย
2. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
สรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค
2.1 พัฒนาศูนยการเรียนรูด านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ใหเปนแหลงเรียนรูด านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2.2 สงเสริม บทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสรางสรรคดา นศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
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ขอ

เกณฑการประเมิน
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
2.3 สรางองคความรูเกี่ยวกับเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพื่อรักษาสืบทอดวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
2.4 แสวงหาแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชนทองถิ่นและมหาวิทยาลัยบนฐานการใชภูมิ
ปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ สืบสาน ถายทอดขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา หรือการวิจัย
หรือการบริการวิชาการ
4. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
6. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดังนี้
ตัวชี้วัด
เปาหมาย 63
1. มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญา
2 กิจกรรม/โครงการ
ทองถิ่น
2. มีกิจกรรมการอนุรักษ สืบสาน ถายทอดขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
7 กิจกรรม/โครงการ
ปญญาทองถิ่น
3. มีกิจกรรมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม
7 กิจกรรม/โครงการ
นักศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ
4. มีกิจกรรมการจัดทําองคความรูด านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2 กิจกรรม/โครงการ
5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2 ชองทาง
6. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1 แหลง
กิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
1. กิจกรรมรวบรวม เรียบเรียง การสังเคราะหขอมูลภาคสนามกลุมชาติพันธุใน
95,000
จังหวัดนครสวรรค
2. กิจกรรมการจัดทําสื่อ มัตติมีเดีย /ภาพยนตร / สารคดี เรื่องกลุมชาติพันธุใน
239,800
จังหวัดนครสวรรค
3. กิจกรรมการผลิตจัดทําสื่อนวัตกรรม /ตํารานครสวรรคศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
99,000
/E-book / สื่อมัลติมีเดีย กลุมชาติพันธุในจังหวัดนครสวรรค
4. กิ จ กรรมการพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ภ ายในชุ ม ชนของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ใ นจั ง หวั ด
492,000
นครสวรรค
5. โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย”
10,500
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6. กิจกรรมการประชุมแกนนํา สํารวจขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและ
625
วัฒนธรรม ของชุมชนบานทองหลาง
7. กิจกรรมการรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม ของ
5,000
ชุมชนบานทองหลาง
8. โครงการพัฒ นาศูนย ยกระดับคุ ณภาพชุมชนและการศึก ษากิจกรรมพั ฒนา
91,375
ศักยภาพโรงเรียนที่เปนเครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม)
9. กิจกรรมการสรางแหลงเรียนรู ของชุมชนบานทองหลาง
54,000
10. กิจกรรมการนําเสนอผลงาน เพื่อประชาสัมพันธ ของชุมชนบานทองหลาง
5,000
11. กิจกรรมคายยุวศิลปโรงเรียนบานใหมคลองอังวะ
100,000
12. กิจกรรมคายยุวศิลปโรงเรียนหวยขาแขง
100,000
13. กิจกรรมคายยุวศิลปโรงเรียนอีมาดอีทราย
100,000
14. กิจกรรมคายยุวศิลปโรงเรียนบานสมอทอง
100,000
15. กิจกรรมการสรางผลิตภัณฑเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสราง
50,000
นวัตกรรมจากวิถีชีวิตจากภูมิปญญาของคนในชุมชน
16. สื่อวัฒนธรรมออนไลน เรื่อง เตนกํารําเคียว
44,600
17. สื่อวัฒนธรรมออนไลน เรื่อง สิงโตกวองสิวในนครสวรรค
27,700
18. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10,000
สําหรับนักศึกษา (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
19. กิ จ กรรมอบรมบริ ก ารวิ ช าการและบู ร ณาการศิ ล ปวั ฒ นธรรม สู ท อ งถิ่ น
7,600
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
20. กิจกรรมมารยาทงานสืบสานวัฒนธรรมไทย (คณะวิทยาการจัดการ)
114,200
21. กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารไหว ค รู แ ละครอบครู ด นตรี ไ ทย (คณะ
60,000
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
22. กิจกรรมเผยแพรสื่อสรางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นออนไลนตามศาสตร (คณะ
40,000
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
23. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
20,000
สาขาวิชาภาษาไทย (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
24. กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสื บ สานภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า น (คณะ
40,000
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
25. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คณะครุศาสตร)
80,000
รวมทั้งหมด
1,986,400
หลักฐาน
4-4.1-NSRU-2/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
4-4.1-NSRU-2/2 แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563
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3 มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสาน
การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/โครงการบูรณาการ
งานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู
ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและ
การศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เปนเครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม) ระหวางวันที่ 17 – 18 มีนาคม
พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี มีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ
การฝกปฏิบัติการเตรียมตัวเปนวิทยากรมืออาชีพ และการฝกปฏิบัติการพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และการใหบริการในชุมชน
ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชนบานทองหลาง
2. การบู ร ณาการงานด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ การบริ ก ารวิ ช าการ โครงการการบริ ก ารวิ ช าการ เรื่ อ ง
“ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย” วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรผาไทยจาก
ผาไทยสูผาทอรวมสมัย และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมผาทอของไทย ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับ
ประชาชนทั่วไป หนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงบุคลากร ชุมชน ชางฝมือการทอผา และผูสนใจทั่วไป
3. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหม
คลองอังวะ ระหวางวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี มีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเรียนรูงานดนตรีพื้นฐาน เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร การเรียนรู
งานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต และเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน
4. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม ระหวางวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม อําเภอลานสัก จังหวั ด
อุทัยธานี มีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเรียนรูงานดนตรีพื้นฐาน เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร การเรียนรู
งานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน และเทคนิคการฟง พูด อาน
และเขียน ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน
5. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานอีมาดอี
ทราย ระหวางวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบานอีมาดอีทราย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี มีการ
ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเรียนรูงานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ การเรียนรูภาษาไทย
พาเพลิน และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน
6. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียน
บานสมอทอง ระหวางวันที่ 10 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบานสมอทอง อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี มี
การถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเรียนรูงานดนตรีพื้นฐาน เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร การเรียนรูงานศิลปะดวย
รูปทรงเรขาคณิต เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน
ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน
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คณะวิทยาการจัดการ
1. การบู ร ณาการการทํา นุ บํา รุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม กับ การวิ จัย และการเรี ย นการสอน ของสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ ในรายวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากอาจารยผูสอนไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การเพิ่ม
ศักยภาพธุรกิจชุมชนดวยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งโครงการดังกลาวมีขอกําหนดใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการ ดังนั้นอาจารยผูสอนจึงมอบหมายใหผูเรียนในรายวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เขามามีสวนรวมในการ
เปนผูชวยนักวิจัย ผูชวยวิทยากร โดยผูเรียนจะทําการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล การเรียบเรียงและการวิเคราะหผล
การพัฒนาโปรแกรม และการนําเสนอถายทอดผลงานใหกับกลุมสมาชิกของผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัด
อุทัยธานี โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูใหความรูและคําปรึกษา เพื่อแนะแนวทางใหกับผูเรียน ผลจากการบูรณาการสงผลให
นักศึกษามีการพัฒนาทักษะดานการติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนาชุมชน การลงพื้นที่เก็บ
และการวิเคราะหผลการวิจัย การพัฒนาโปรแกรม และการนําเสนอถายทอดผลงานใหกับผูใชงาน
2. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการใหบริการทางวิชาการและการเรียนการสอน ของ
สาขาวิชาการตลาด ในรายวิชาการวิจั ยตลาด เนื่ องจากอาจารยผู สอนไดรับทุ นสนับ สนุนงบประมาณจากสํา นักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การพัฒนา
ผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอยางยั่งยืนของ กลุมอาชีพ
ภูมิปญญาบานหัวถนนกลาง อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ซึ่งโครงการดังกลาวมีขอกําหนดใหนักศึกษาเขามามีสวน
รวมในการดําเนินโครงการ ดังนั้นอาจารยผูสอนจึงมอบหมายใหผูเรียนในรายวิชาการวิจัยตลาด เขามามีสวนรวมในการเปน
ผูชวยนักวิจัย โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูใหความรูและคําปรึกษา เพื่อแนะแนวทางใหกับผูเรียน ผลจากการบูรณาการสงผล
ใหนักศึกษาไดทั้งความรูภาคทฤษฎีและความรูในการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อใหความรูแกประชาชน
3. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ของสาขาวิชานิเทศศาสตร ในรายวิชา
ชีวิตกับภาพถาย โดยอาจารยผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาตีความเนื้อเพลง “เทพธิดาผาซิ่น” ประพันธโดยครูชลธี ธาร
ทอง ซึ่งในเนื้อเพลงดังกลาวมีการพูดถึงหญิงสาวในชนบทที่มีวิถีชีวิตแบบวิถีไทย ทั้งวิธีคิด การปฏิบัติ การสั่งสอนจาก
มารดาที่นับเปนคติชนของไทย เชน การรักนวลสงวนตัว การทํางานบาน การทําอาหาร ซึ่งนักศึกษาตองนําเพลงไปตีความ
และเลือกที่จะถายทอดเปนภาพถาย ในกระบวนการทํางานของนักศึกษานั้น นอกจากตองฟงเพลงที่เปนเพลงลูกทุงไทย ใน
เนื้อเพลงยังกลาวถึงวิถีชีวิตไทยและเมื่อฟงเพลงแลว กระบวนการกลุมตองรวมกันคัดเลือกวาจะถายทอดภาพชีวิตไหนใน
เพลง ซึ่งสุดทายนักศึกษาทั้งชั้นเรียนจะไดรับฟงการนําเสนอภาพถาย นอกจากเทคนิคการถายภาพแลว นักศึกษาตองบอก
ไดวาเหตุใดจึงเลือกภาพดังกลาวมานําเสนอ
4. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ในรายวิชา
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร โดยอาจารยผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุมจํานวน 3 กลุม และกําหนดหัวขอโจทย คือ
การใหนักศึกษานํากระบวนการวิจัยที่ไดเรียนจากวิชาวิจัยทางเศรษฐศาสตรมาใชในการศึกษาปญหาพื้นฐานของชุมชน
เกี่ยวกับ “การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” พื้นถิ่นนครสวรรค รวมถึงการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย การสราง
แบบสอบถาม ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 กลุม ไดศึกษาพื้นที่และโจทยปญหาตางกันไป ดังนี้ 1) เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนบางพระหลวง ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 2) การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑปลากราย ชุมชน
ตลาดริมน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 3) แนวทางการสงเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูปรากบัว บานทับกฤช
ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูใหความรูและคําปรึกษา เพื่อแนะแนวทางใหกับ
ผูเรียน ผลจากการบูรณาการสงผลใหนักศึกษาสามารถกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไดในระดับหนึ่ง
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น (ฝกปฏิบัติการแทงหยวก) เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ใหแกนักศึกษาเรียนรู และรวมกันสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมกัลปพฤกษ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ยานมัทรี)
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแตงกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในหัวขอ แฟชั่นดีไซนผาไทยใสไดทุกวัน ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 ภายใต
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ (พัฒนาหลักสูตรธุรกิจความงามและแฟชั่น Beauty
and Fashion Business Management) โดยผลงานที่สงเขาประกวดตองมีการนําผาไทยมาประกอบในการตัดเย็บ 70
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการสืบสานผาไทยของทองถิ่นใหคงอยู และออกแบบโดยการปรับ และประยุกตรูปแบบของผาไทยใหมี
ความทันสมัยมากขึ้นเพื่อการสวมใสในชีวิตประจําวัน ใสไดทุกเพศทุกวัย
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการสงเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลคาใหกับภูมิปญญา
ทองถิ่น ภายใตโครงการตางๆ โดยสนับสนุนใหมีการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่งเปนการสรางความรู ความเขาใจใหกับกลุมผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 2 กลุม ดังนี้
3.1 กลุมผลิตภัณฑผาทอโสดา ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
3.2 กลุมผลิตภัณฑจากเหล็กกลาบานชางหรั่ง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
จากการดํ าเนิ นกิ จ กรรม ชุม ชนไดนํ า ไปปรับ และประยุก ตใ ช ทํ าให ชุม ชนสามารถพั ฒนาและเพิ่ มรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ ชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน และมีรูปแบบสถานประกอบการที่ไดมาตรฐาน
3

คณะครุศาสตร
1. รายวิชาหลักการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา บูรณาการเรียนการสอนดวยวิธีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทยในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา หลังจากที่นักศึกษาไดเรียนรูเหตุการณและบุคคลสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไทย ทําใหนักศึกษาไดเกิดความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของประวัติศาสตรของไทย เล็งเห็นคุณคาบน
แผนดินไทย มีจิตสํานึกรักบานเกิดของตนเอง และยังสามารถนําไปพัฒนาทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา
นักศึกษาสามารถนําไปปรับใชในการจัด กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอื่นดวย
2. รายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนดวยวิธีการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในรายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม หลังจากที่ไดใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมกับสังคมไทย ทําใหนักศึกษาตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะของคนไทยโดยเฉพาะ
ในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางและพัฒนาการเรียนรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเอื้อตอ
การศึกษา เพื่อสรางจิตสรางจิตนึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย สนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น มาเปน
รากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. รายวิชาเคมีอนินทรีย 1 และเคมีวิเคราะห 1 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานนอย เรี่อง “สียอม
ธรรมชาติจากบัวแดง” นักศึกษาสามารถคนควาเรื่องการยอมสีผาฝายจากสารในธรรมชาติ เชื่อมโยงองคความรูที่ได
ระหวางสีธรรมชาติกับสีสังเคราะห และถายทอดองคความรูไดอยางเหมาะสม
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2. รายวิชาโครงงานวิจัยทางเคมี บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) : การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนฐานทรัพยาการชีวภาพในทองถิ่นใหไดมาตรฐาน
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่นของ ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค นักศึกษาเกิดองคความรูในเรื่องของการ
เก็บ และการเตรียมตัวอยาง การคิดสรางสรรเรื่องผลิตภัณฑตอยอดจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เกิดองคความรู
วิเคราะห เชิงบูรณาการระหวางองคความรูดานวิชาการกับการนําไปใชประโยชนจริง
3. รายวิชาโครงงานวิจัยทางเคมี บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโครงการถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชนภายใตแผนงานการสงเสริมการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง การถายทอด
เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานหัตถกรรมสรางสรรคผลิตภัณฑผักตบชวา กลุมงานฝมือบานเกาะลูกมอญ
ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยการนําผลิตภัณฑที่มีในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ในรูปของสบูนิลเปง
สียอมจากใบมะมวงหัวแมลงวัน และเครื่องสําอางจากเปราะปา นักศึกษาเกิดองคความรูในเรื่องกลไกการฆาเชื้อแบคทีเรีย
ในผลิตภัณฑจักสาน พรอมทั้งสามารถวางแผนการทดลองที่เหมาะสม เกิดการคิด วิเคราะห เชิงบูรณาการระหวางองค
ความรูดานวิชาการในศาสตรดานเคมีกับศาสตรดานชีววิทยา และสามารถนําไปใชประโยชนจริง
4. รายวิชาการจัดดอกไมและรอยมาลัย บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยกําหนดใหนักศึกษา
คิดหัวของานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทางคหกรรมศาสตร โดยการนําเอาวัตถุดิบ วัสดุ ทองถิ่นมาผลิตเปนชิ้นงาน มา
นําเสนอในชั้นเรียนโดยผานกระบวนการดําเนินงานวิจัยเต็มรูปแบบ ตั้งแต การคิดหัวของานวิจัย การคนควาหาเอกสารที่
เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การรายงานผล และการอภิปรายผล
5. รายวิชาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโครงการพัฒนา
จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนความรวมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคกับเครือขายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค โดยทางหลักสูตรไดสรางผลิตภัณฑตนแบบ
ไดแก Natural hand gel, Supreme jack fruit ice-cream และ ครีมเจลสมุนไพรอเนกประสงค วอเตอรลิบบาลม และ
ครีมบํารุงมือพรอมสารปองกัน โดยไดใหนักศึกษาไปคนควาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในทองถิ่นภายในจังหวัด
นครสวรรคที่มีความหมายหรือสื่อถึงศิลปะหรือวัฒนธรรมของทองถิ่นในจังหวัดนครสวรรค โดยพบวานักศึกษาสามารถ
สืบคนขอมูลดานวิชาการเกี่ยวกับการหาชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองได รวมทั้งทราบเกี่ยวกับความสําคัญ กิจกรรม และ
ความหมายของการเลือกใชพืชเปนสัญลักษณตางๆ ในวันสําคัญของประเพณีไทยไดอยางถูกตอง พรอมทั้งทําใหนักศึกษา
ตระหนักในวัฒนธรรมประเพณีไทยเพิม่ มากขึ้น
6. รายวิชานิเวศวิทยา บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนดวยแหลงเรียนรูในทองถิ่นสําหรับนักศึกษาชีววิทยา และเพื่อสรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม
ทองถิ่น โดยเชิญวิทยากรในทองถิ่นใหความรู เกี่ยวกับแหลงเรียนรูในทองถิ่น และอภิปรายรวมกัน จากนั้นใหนําเสนอผล
การอบรม ที่บูรณาการเขากับสาระแตละวิชา ของแตละชั้นป เปนการวัดประเมินผล นอกจากนี้ยังไดจัดทําโครงการจัดการ
เรียนการสอนการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WILL) โดยมีหนวยงานภายนอก 4 แหง ใหการสนับสนุน ไดแก 1)
มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 2) คุณสันติ คุณาวงศ (หางสรรพสินคาแฟรี่แลนด) 3)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา วัดศรีอุทุมพร (หนองกรด) และ 4) วนอุทยานเขาหลวง, สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ การเรียนการสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไหว ค รู แ ละครอบครู ด นตรี ไ ทย มี ก ารอบรมให ค วามรู กั บ ให กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในจังหวัดนครสวรรคและพื้นที่ใกลเคียง โดยมีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับพิธีไหวครูดนตรีไทย
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ซึ่งทําใหนักเรียน นักศึกษาไดรวมกันอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไป
2. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมเผยแพรสื่อสรางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ออนไลนตามศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทําสื่อออนไลนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการนําศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไปบูรณาการประสาทเปนสวนหนึ่งรวมกับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรม
ของนักศึกษา โดยไดมีการจัดทําสื่อสรางสรรคเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรม จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1. จากการวิจัยเชิงศิลปะสูการ
สรางสรรคผลิตภัณฑดวยภูมิปญญาทองถิ่น ใหความรูและที่มาโดย ดร.ศมลพรรณ ภูเล็ก อาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม 2.
จากการวิจัยเชิงศิลปะสูนาฏยประดิษฐระบําบวงสรวงดงแมนางเมือง ใหความรูและที่มาโดย ผศ. ดร.นงลักษณ ปยะมังคลา
อาจารยสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 3. เรียนรูวิจัยทองถิ่นแบบฉบับศิลปกรรม ใหความรูและที่มาโดย ดร.ศมลพรรณ
ภูเล็ก อาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม 4. จากการศึกษาวิจัยสูนาฏยประดิษฐ ระบําอินทราณีเทวีเมืองพระบาง ใหความรูและ
ที่มาโดย ผศ.ภัทธิรา จันทรดี อาจารยสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 5. ดนตรียอดนิยมในสังคมไทย ใหความรูและที่มา
โดย อาจารยวศิน ล่ําสัน สาขาวิชาดนตรี 6. อ.ถวัลย ดัชนี บุคคลสําคัญของวงการศิลปะ ใหความรูและที่มาโดย อาจารย
วศิน ล่ําสัน สาขาวิชาดนตรี และอาจารยศรัณย ศิริเจริญ สาขาวิชาศิลปศึกษา 7. ดนตรีไทยในสังคมปจจุบัน ใหความรู
และที่มาโดย อาจารยวรรณวลี คําพันธ สาขาวิชาดนตรี 8. แนวทางการสรางงานศิลปะ ของอาจารยวัฒนโชติ ตุงคะเตชะ
โดย อาจารยกิตติศักดิ์ แกวดุก สาขาศิลปศึกษา
3. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาภาษาไทย มีการอบรมใหความรูกับใหกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีการ
ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมเพลงลูกทง และการใชภาษาเพื่อการบริการวิชาการ ซึ่งทําใหนักศึกษาไดรวมกัน
อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไป
หลักฐาน
4-4.1-NSRU-3/1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563
4-4.1-NSRU-3/2 สรุปโครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เปน
เครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม)
4-4.1-NSRU-3/3 สรุปโครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย”
4-4.1-NSRU-3/4 สรุปกิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ
4-4.1-NSRU-3/5 สรุปกิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม
4-4.1-NSRU-3/6 สรุปกิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานอีมาดอีทราย
4-4.1-NSRU-3/7 สรุปกิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียนบานสมอทอง
4-4.1-NSRU-3/8 รายงานโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนดวยรูปแบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวั ด
อุทัยธานี
4-4.1-NSRU-3/9 รายงานโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรจากภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอยางยั่งยืนของ กลุมอาชีพภูมิปญญาบานหัวถนนกลาง อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค
4-4.1-NSRU-3/10 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาชีวิตกับภาพถาย
4-4.1-NSRU-3/11 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร
4-4.1-NSRU-3/12 รายงานผลกิจกรรมสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น (ฝกปฏิบัติการแทงหยวก)
4-4.1-NSRU-3/13 รายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ (พัฒนาหลักสูตรธุรกิจ

136
มี

ขอ



4

เกณฑการประเมิน
ความงามและแฟชั่น Beauty and Fashion Business Management)
4-4.1-NSRU-3/14 รายงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
4-4.1-NSRU-3/15 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาหลักการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
4-4.1-NSRU-3/16 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม
4-4.1-NSRU-3/17 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเคมีอนินทรีย 1
4-4.1-NSRU-3/18 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเคมีวิเคราะห 1
4-4.1-NSRU-3/19 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาโครงงานวิจัยทางเคมี
4-4.1-NSRU-3/20 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาการจัดดอกไมและรอยมาลัย
4-4.1-NSRU-3/21 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
4-4.1-NSRU-3/22 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชานิเวศวิทยา
4-4.1-NSRU-3/23 รายงานผลกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไหวครูและครอบครูดนตรีไทย
4-4.1-NSRU-3/24 รายงานผลกิจกรรมเผยแพรสื่อสรางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นออนไลนตามศาสตร
4-4.1-NSRU-3/25 รายงานผลกิ จกรรมการบูรณาการการเรีย นการสอนกั บการทํา นุบํา รุง ศิลปวัฒนธรรมสาขาวิช า
ภาษาไทย
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และ
รายงานตอผูบริหารสถาบัน
ผลดําเนินงาน
การกํากับติดตาม
มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่
กําหนดไว ดังนี้
รอบ 6 เดือน
1. กํ า กั บ ติ ด ตามโดยผู อํ า นวยการ รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มอบหมายให เ จ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจรรม/โครงการตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป
การศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน
2. กํากับติดตามผานการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ
หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (รอบ 6 เดือน)
- การประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ หอง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (รอบ 6 เดือน)
3. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563
รอบ 6 เดือน ผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร http://estrategic.nsru.ac.th
ผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน มีดังนี้
จํานวนกิจกรรม/โครงการ 25 โครงการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 10 โครงการ
คิดเปนรอยละ 40.00
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จํานวนตัวชี้วัดของแผน 6 ตัวชี้วัด
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 50.00
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 1,986,400 บาท
งบประมาณที่ใชไป จํานวน 1,121,547 บาท
คิดเปนรอยละ 56.46
รอบ 9 เดือน
1. กํ า กั บ ติ ด ตามโดยผู อํ า นวยการ รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มอบหมายให เ จ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจรรม/โครงการตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป
การศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน
2. กํากับติดตามผานการประชุม จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้
- การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ
หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (รอบ 9 เดือน)
3. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563
รอบ 9 เดือน ผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร http://estrategic.nsru.ac.th
ผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน มีดังนี้
จํานวนกิจกรรม/โครงการ 25 โครงการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 16 โครงการ
คิดเปนรอยละ 64.00
จํานวนตัวชี้วัดของแผน 6 ตัวชี้วัด
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 83.33
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 1,986,400 บาท
งบประมาณที่ใชไป จํานวน 1,599,111 บาท
คิดเปนรอยละ 80.50
รอบ 12 เดือน
1. กํ า กั บ ติ ด ตามโดยผู อํ า นวยการ รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มอบหมายให เ จ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจรรม/โครงการตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป
การศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน
2. กํากับติดตามผานการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ
หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (รอบ 12 เดือน)
- การประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ระบบ
ออนไลน Google Meet (รอบ 12 เดือน)
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3. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน ผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร http://estrategic.nsru.ac.th
ผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 มีดังนี้
จํานวนกิจกรรม/โครงการ 25 โครงการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 25 โครงการ
คิดเปนรอยละ 100
จํานวนตัวชี้วัดของแผน 6 ตัวชี้วัด
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 100
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 1,986,400 บาท
งบประมาณที่ใชไป จํานวน 1,870,111 บาท
คิดเปนรอยละ 94.15
การประเมินความสําเร็จ
มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
โดยมีการจัดทํารายงานสรุปผลความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป
การศึกษา 2563 เพื่อประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ และผลความสําเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของ
แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้
การประเมินผลความสําเร็จตัวชีว้ ัดตามวัตถุประสงคของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
1. มีกิจกรรมการเก็บรวบรวม มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
และภูมิปญญาทองถิ่น
1. กิจกรรมรวบรวม เรียบเรียง การสังเคราะหขอมูลภาคสนามกลุมชาติพันธุใน
จังหวัดนครสวรรค
2. กิจกรรมการประชุมแกนนํา สํารวจขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและ
วัฒนธรรม ของชุมชนบานทองหลาง
3. กิจกรรมการรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม ของ
ชุมชนบานทองหลาง ตําบลคอกควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
2. มีกิจกรรมการอนุรักษ สื บ มีกิจกรรมการอนุรกั ษ สืบสาน ถายทอดขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
สาน ถ าย ทอด ข อ มู ล ด า น ทองถิ่น จํานวน 16 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 1. โครงการพัฒนาศูนย ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิ จกรรมพัฒนา
ทองถิ่น
ศักยภาพโรงเรียนที่เปนเครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม)
2. โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย”
3. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ
4. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม
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5. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานอีมาดอีทราย
6. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียนบานสมอทอง
7. กิจกรรมการสรางผลิตภัณฑเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสราง
นวัตกรรมจากวิถีชีวิตจากภูมิปญญาของคนในชุมชน
8. โครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนดวยรูปแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี
9. โครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรเพื่อ
สง เสริ มการดํ า เนิ น การอย า งยั่ ง ยืน ของ กลุ ม อาชี พภู มิ ป ญ ญาบ า นหั ว ถนนกลาง
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
10. กิจกรรมสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น (ฝกปฏิบัติการแทงหยวก)
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ (พัฒนา
หลั ก สู ต รธุ ร กิ จ ความงามและแฟชั่ น Beauty and Fashion Business
Management)
12. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ 2564 กลุมผลิตภัณฑผาทอโสดา ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี และกลุมผลิตภัณฑจากเหล็กกลาบานชางหรั่ง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
13. โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานนอย เรี่อง “สียอมธรรมชาติจากบัว
แดง”
14. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) : การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนบนฐานทรั พ ยาการชี ว ภาพในท อ งถิ่ น ให ไ ด ม าตรฐาน
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่นของ ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค
15. โครงการถ า ยทอดเทคโนโลยี สู ชุม ชนภายใต แ ผนงานการส ง เสริ ม การนํ า
นวัตกรรมไปใชประโยชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง การถายทอด
เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานหัตถกรรมสรางสรรคผลิตภัณฑ
ผักตบชวา กลุมงานฝมือบานเกาะลูกมอญ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไหวครูและครอบครูดนตรีไทย
มี กิ จ กรรมการบู ร ณาการด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ การเรี ย นการสอน กิ จ กรรม
นักศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ จํานวน 16 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศูนย ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิ จกรรมพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนที่เปนเครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม)
2. โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย”
3. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ
4. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม
5. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานอีมาดอีทราย
6. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียนบานสมอทอง
7. โครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนดวยรูปแบบการ
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บริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี
8. โครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรเพื่อ
สง เสริ มการดํ า เนิ น การอย า งยั่ ง ยืน ของ กลุ ม อาชี พภู มิ ป ญ ญาบ า นหั ว ถนนกลาง
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
9. กิจกรรมสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น (ฝกปฏิบัติการแทงหยวก)
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ (พัฒนา
หลั ก สู ต รธุ ร กิ จ ความงามและแฟชั่ น Beauty and Fashion Business
Management)
11. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ 2564 กลุมผลิตภัณฑผาทอโสดา ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี และกลุมผลิตภัณฑจากเหล็กกลาบานชางหรั่ง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
12. โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานนอย เรี่อง “สียอมธรรมชาติจากบัว
แดง”
13. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) : การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนบนฐานทรั พ ยาการชี ว ภาพในท อ งถิ่ น ให ไ ด ม าตรฐาน
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่นของ ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค
14. โครงการถ า ยทอดเทคโนโลยี สู ชุม ชนภายใต แ ผนงานการส ง เสริ ม การนํ า
นวัตกรรมไปใชประโยชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง การถายทอด
เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานหัตถกรรมสรางสรรคผลิตภัณฑ
ผักตบชวา กลุมงานฝมือบานเกาะลูกมอญ ตําบลน้ําซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
15. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไหวครูและครอบครูดนตรีไทย
16. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาภาษาไทย
4. มี กิ จ กรรมการจั ด ทํ า องค มีกิจกรรมการจัดทําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน
ความรู ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม 7 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดทําสื่อ มัตติมีเดีย /ภาพยนตร / สารคดี เรื่องกลุมชาติพันธุใน
และภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
2. กิจกรรมการผลิตจัดทําสื่อนวัตกรรม /ตํารานครสวรรคศึกษา (ฉบับปรุง) /Ebook / สื่อมัลติมีเดีย กลุมชาติพันธุในจังหวัดนครสวรรค
3. กิจกรรมสํารวจขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม ของชุมชน
บานทองหลาง ตําบลคอกควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
4. กิจกรรมการจัดเก็บและถายทอดในรูปแบบของสื่อเรียนรู สื่อประกอบการ
เรียนการสอนที่มีมิติมีชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียน
5. กิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูในรูปแบบของสื่อวัฒนธรรมออนไลน
เรื่อง เตนกํารําเคียว
6. กิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูในรูปแบบของสื่อวัฒนธรรมออนไลน
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5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
บริ ก ารด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

6 . มี แ ห ล ง เ รี ย น รู ด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
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เรื่อง สิงโตกวองสิวในนครสวรรค
7. กิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูในรูปแบบสื่อสรางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ออนไลนตามศาสตร (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
มีก ารเผยแพรกิ จกรรมหรื อ บริ การด า นศิ ลปวัฒ นธรรมและภูมิ ปญ ญาท องถิ่ น
จํานวน 5 ชองทาง ดังนี้
1. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผานทางจดหมายขาว ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผานทางซีดีขอมูล โดยมีการเผยแพรขอมูลไปตามโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค
3. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผานทางเว็บไซต ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผานทาง facebook ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
5. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผานทาง Youtube ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 7
แหลง ดังนี้
1. แหลงเรียนรูชุมชนบานทองหลาง
2. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจีน
3. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมุสลิม
4. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมอญ
5. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
6. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา
7. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน

ตัวชี้วัด
1. มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
2. มี กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ สื บ สาน ถ า ยทอดข อ มู ล ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3. มีกิจกรรมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน กิจกรรมนักศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ
4. มีกิจกรรมการจัดทําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย
แผน
2 กิจกรรม/
โครงการ
7 กิจกรรม/
โครงการ
7 กิจกรรม/
โครงการ

ผล
3 กิจกรรม/
โครงการ
16 กิจกรรม/
โครงการ
16 กิจกรรม/
โครงการ

2 กิจกรรม/
โครงการ

7 กิจกรรม/
โครงการ

บรรลุ/
ไมบรรลุ
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5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศิลปวัฒนธรรมและ 2 ชองทาง
ภูมิปญญาทองถิ่น
6. มี แ หล ง เรี ย นรู ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี และภู มิ
1 แหลง
ปญญาทองถิ่น
รวม
คิดเปนรอยละ

5 ชองทาง



7 แหลง


6
100

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้
จํานวนกิจกรรม/โครงการ 25 โครงการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 25 โครงการ
คิดเปนรอยละ 100
จํานวนตัวชี้วัดของแผน 6 ตัวชี้วัด
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 100
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 1,986,400 บาท
งบประมาณที่ใชไป จํานวน 1,870,111 บาท
คิดเปนรอยละ 94.15
ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 มีดังนี้
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการรวบรวมขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่นของทองถิ่น และพัฒนาใหเกิดการสรางองคความรูดานวัฒนธรรมในรูปแบบเชิงวิชาการ
2. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
3. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพโดยนําศิลปะและ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นมาประยุกตใชเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน
4. ควรจัดกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมภายในหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ที่สงเสริมการเรียนรู
ใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป
5. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
เปนการปลูกฝงใหเด็กรุนใหมไดเขาใจถึงความสําคัญในการชวยกันอนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตอไป
หลักฐาน
4-4.1-NSRU-4/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2564 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
4-4.1-NSRU-4/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2564 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
4-4.1-NSRU-4/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสํานั กศิลปะและวัฒนธรรม ครั้ งที่ 2/2564 เมื่ อวันที่ 5
พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
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4-4.1-NSRU-4/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
4-4.1-NSRU-4/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2564 ณ ระบบออนไลน Google Meet
4-4.1-NSRU-4/6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563
รอบ 6 เดือน
4-4.1-NSRU-4/7 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563
รอบ 9 เดือน
4-4.1-NSRU-4/8 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน
4-4.1-NSRU-4/9 ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร http://estrategic.nsru.ac.th
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําขอเสนอแนะไปพัฒนากิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาแผนงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในปการศึกษา 2564 ดังนี้
ผลการปรับปรุงแผน/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2564 จากขอเสนอแนะ
มีดังนี้
1. มีการปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2564 ใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ตัวชี้วัด
เปาหมาย 64
1. มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญา
3 กิจกรรม/โครงการ
ทองถิ่น
2. มีกิจกรรมที่เกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ที่สรางองคความรู
8 กิจกรรม/โครงการ
และนําไปถายทอดหรือสามารถสรางคุณคาตอผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
3. มีกิจกรรมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม
8 กิจกรรม/โครงการ
นักศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ
4. มีการจัดทําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
6 องคความรู
5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
3 ชองทาง
6. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1 แหลง
2. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมรวบรวมขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นของทองถิ่น และพัฒนาใหเกิดการสรางองคความรูดานวัฒนธรรมใน
รูปแบบเชิงวิชาการ ดังนี้
2.1 กิจกรรมการรวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นนครสวรรค
2.2 กิจกรรมการผลิตเอกสารความรูดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นนครสวรรค
2.3 กิจกรรมการรวบรวมประวัติศาสตรทองถิ่นอุทัยธานี
3. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหลง
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เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
3.1 กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
3.2 กิจกรรมถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรม
3.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นอุทัยธานี
4. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพโดยนําศิลปะและวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นมาประยุกตใชเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน ดังนี้
4.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การถอดองคความรูภายในชุมชน เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค
4.2 กิจกรรมการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคจากวิถีชีวิตและภูมิปญญาของชุมชน
5. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการตั้งงบประมาณสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมภายในหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
อาจารย เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป ดังนี้
5.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย”
5.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ถอดองคความรูแบบไทย-ไท เชิงเศรษฐกิจสรางสรรค ปที่ ๔"
6. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการตั้งงบประมาณสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในดานศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
6.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มารยาทไทย”
6.2 กิจกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริยในประวัติศาสตรไทย”
6.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิงโตกวองสิว”
6.4 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย”
6.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับรองประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
หลักฐาน
4-4.1-NSRU-5/1 (ราง) แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา
2564
เผยแพรกจิ กรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน ดังนี้
1. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการ องคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ผานทางจดหมาย
ขาว ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ผานทางเว็บไซต facebook และ
Youtube ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ผานทางซีดีขอมูล โดยมีการ
เผยแพรขอมูลไปตามโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค
4. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ตอสาธารณชน ดังนี้
4.1 โครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เปนเครือขาย
(โรงเรียนทองหลางวิทยาคม) ระหวางวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
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อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 คน มีการเผยแพร ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการฝก
ปฏิบัติการเตรียมตัวเปนวิทยากรมืออาชีพ และการฝกปฏิบัติการพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และการใหบริการในชุมชน ผาน
วิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชนบานทองหลาง
4.2 โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย” วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 30 คน มีการเผยแพร ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรผาไทยจากผาไทยสูผาทอรวมสมัย และ
การบริหารจัดการทางวัฒนธรรมผาทอของไทย ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับประชาชนทั่วไป หนวยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงบุคลากร ชุมชน ชางฝมือการทอผา และผูสนใจทั่วไป
4.3 กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ ระหวางวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ
โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน มีการเผยแพร ถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับการเรียนรูงานดนตรีพื้นฐาน เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร การเรียนรูงานศิลปะดวยรูปทรง
เรขาคณิต และเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน
4.4 กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม ระหวางวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ
โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัย ธานี มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน มีการเผยแพร
ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการเรียนรูงานดนตรีพื้นฐาน เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร การเรียนรูงานศิลปะดวย
รูปทรงเรขาคณิต เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน
ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน
4.5 กิจ กรรม ค ายยุ ว ศิล ป สั ญจร โรงเรีย นบ านอี ม าดอี ท ราย ระหว างวั น ที่ 4 – 6 มี นาคม พ.ศ. 2564 ณ
โรงเรียนบานอีมาดอีทราย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน มีการเผยแพร ถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับการเรียนรูงานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน
และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน
4.6 กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียนบานสมอทอง ระหวางวันที่ 10 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ
โรงเรียนบานสมอทอง อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน มีการเผยแพร ถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับการเรียนรูงานดนตรีพื้นฐาน เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร การเรียนรูงานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต
เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน ผานวิทยากรผูมี
ความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน
หลักฐาน
4-4.1-NSRU-6/1 จดหมายขาว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4-4.1-NSRU-6/2 เว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม http://artculture.nsru.ac.th/
facebook สํานักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culturensru/
4-4.1-NSRU-6/3 facebook สํานักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culturensru/
4-4.1-NSRU-6/4 youtube สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
https://www.youtube.com/channel/UCwmIVhJkoP7vA3e80O8EGhQ/featured
4-4.1-NSRU-6/5 สรุปโครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เปน
เครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม)
4-4.1-NSRU-6/6 สรุปโครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย”
4-4.1-NSRU-6/7 สรุปกิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ
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4-4.1-NSRU-6/8 สรุปกิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม
4-4.1-NSRU-6/9 สรุปกิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานอีมาดอีทราย
4-4.1-NSRU-6/10 สรุปกิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียนบานสมอทอง
มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรู หรือนวัตกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยให
สอดรับกับสังคมสมัยใหม
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรู
หรือนวัตกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม ดังนี้
แหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูชุมชนบานทองหลาง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและโรงเรียนทองหลางวิทยาคม ตําบลคอกควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ได
สรางความรวมมือเพื่อสรางแหลงเรียนรูของชุมชนบานทองหลาง ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม และชุมชนของบานทองหลาง โดยการนําประสบการณของวิทยากร หรือ ปราชญชาวบาน จาก
ศูนยเรียนรู ฯลฯ มาถอดองคความรูจากประสบการณจริง และถายทอดองคความรูดังกลาวนี้ในลักษณะของการศึกษานอก
ระบบ หรือ การศึกษาอยางไมเปนทางการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูและทักษะจากภายนอกหองเรียน
มีการจัดทํานิทรรศการแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวกับประวัติ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหลงทองเที่ยวสถานที่ที่
นาสนใจ ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ของชุมชนบานทองหลาง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอกระบวนการเรียนรู ที่ทําให
ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพจากประสบการณตรง สัมผัสและจับตองได ทั้งนี้ความสําคัญของแหลงเรียนรูในชุมชน ไมไดมีเฉพาะตอ
สมาชิกในชุมชนเทานั้น แตยังรวมถึงบุคคลทั่วไปและผูที่ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรู เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และกอใหเกิดการจารึกขอมูลชุมชนที่เปนระบบดวย เชน
1) เปนแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม ทั้งที่มีในตําราเรียนและที่ไมมีในตําราเรียน
2) เปนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรม
3) เปนสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
4) เปนแหลงสถานที่ศึกษาดูงาน ฝกฝนอาชีพ
5) เปนสื่อเรียนรู สื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีมิติมีชีวิต
6) เปนสถานที่ถายทอดความรู ขอมูล ขาวสารทั่ว ๆ ไป รวมทั้งเปนสถานที่ประชาสัมพันธเผยแพร หรือแจงขอมูลที่
ตองการสื่อไปถึงคนในชุมชน
7) เปนศูนยกลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ ไมใหลบ
เลือนสําหรับสืบตอไปยังชนรุนหลัง
8) เปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เปนศูนยจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน เปนจุดรวบรวมผลผลิต พื้นที่
รวมกลุมทํากิจกรรมของแมบาน ฯลฯ
แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจ ีน
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและชุ ม ชนชาติ พั น ธุ จี น ในจั ง หวั ด นครสวรรค ได ส ร า งความร ว มมื อ เพื่ อ จั ด ทํ า
นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจีน ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุจีนใน
จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวกับประวัติกลุมชาติพันธุจีนในนครสวรรค ประวัติศาสตร
การอพยพของกลุมชาติพันธุจีนในนครสวรรค ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา : กรณีศึกษา
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ชุมชนและศาลเจาจีนริมแมน้ํา การศึกษาวัฒนธรรมจีนผานศาลเจาจีนในอําเภอเมืองนครสวรรค ลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชนจีนในอําเภอเมืองนครสวรรค กําเนิดประเพณีการแหเจาพอเจาแมปากน้ําโพ และพิธีแหเจาพอเจาแมปากน้ําโพ
แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุม ุสลิม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุมุสลิมในจังหวัดนครสวรรค ไดสรางความรวมมือเพื่อจัดทํา
นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพนั ธุมุสลิม ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุมุสลิมใน
จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวกับประวัติกลุมชาติพันธุมสุ ลิมในนครสวรรค ประเพณีและ
ความเชื่อ ประเพณีการเกิด ประเพณีแตงงาน ประเพณีการเขาสุหนัต การแตงกายของมุสลิม และมุสลิมมะฮฺ
การละเลน อาหารอิสลาม และลักษณะประเพณีและพิธีกรรม
แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุม อญ
สํา นัก ศิ ลปะและวัฒ นธรรมและชุ มชนชาติ พัน ธุ มอญในจัง หวัด นครสวรรค ไดส รา งความร ว มมื อ เพื่ อ จัด ทํ า
นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมอญ ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุมอญใน
จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวกับประวัติกลุมชาติพันธุมอญในนครสวรรค ประวัติการ
อพยพของชาวมอญเข า สู ไ ทย การทํ า เครื่ อ งป น ดิ น เผาบ า นมอญนครสวรรค โรงป น เตาเผา อุ ป กรณ ใ นการทํ า
เครื่องปนดินเผาบานมอญนครสวรรค กรรมวิธีการขึ้นรูป ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและความศรัทธา อัตลักษณทาง
วัฒนธรรม อาหารของชาวมอญ และการแตงกายของชาวมอญ
แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุล าวครั่ง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครสวรรค ไดสรางความรวมมือเพื่อจัดทํา
นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุลาว
ครั่งในจังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวกับประวัติกลุมชาติพันธุลาวครั่งในนครสวรรค
ประวัติศาสตรและความเปนมาการอพยพเขาสูประเทศไทย วิถีชีวิตของชาวลาวครั่ง การแตงกาย ผาทอลาวครั่ง ผาซิ่น
ตีนจก ความเชื่อทางศาสนวิทยาของชาวลาวครั่ง วัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวครั่ง อัตลักษณทางวัฒนธรรม อาหาร
ชาติพันธลาวครั่ง และการแสดง/ดนตรีชาติพันธลาวครั่ง
แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา
สํานั กศิ ลปะและวัฒ นธรรมและชุ มชนชาติ พัน ธุไ ทดํ าในจัง หวั ดนครสวรรค ได สรา งความร วมมือ เพื่ อจั ดทํ า
นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุจีนใน
จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวกับประวัติกลุมชาติพันธุไทดําในนครสวรรค ชาวไทยเชื้อ
สายไทดํา การแตงกายของชาวไทดํา การละเลนของชาวไทดํา ฮีตคองประเพณี การเลือกคูครอง ประเพณีการตาย พิธี
เสนเรือน ความเชื่อ วิถีชีวิตของชาวไทดําในปจจุบัน ดานหัตถกรรมภูมิปญญา อาหารของชาวไทดํา ดานภาษา และ
เอกลักษณทางวัฒนธรรม
แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน
สํา นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและชุ ม ชนชาติพั น ธุญ วนในจั งหวั ดนครสวรรค ได ส ร างความรว มมื อเพื่ อจั ด ทํ า
นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุญวนใน
จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวกับประวัติกลุมชาติพันธุญวนในนครสวรรค คนไทยเชื้อสาย
ญวนในจังหวัดนครสวรรค ประวัติศาสตรการอพยพของชาวญวน กฎระเบียบทางสังคม ความเชื่อ การศึกษา การแพทย
การแตงกาย อาหาร และลักษณะประเพณีและพิธีกรรม
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องคความรู
1. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุจีน
2. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมุสลิม
3. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมอญ
4. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุลาวครั่ง
5. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุไทดํา
6. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุญวน
7. องคความรู เรื่อง คันฉองสองนวัตวิถีชุมชนเกาะหงษ
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หลักฐาน
4-4.1-NSRU-7/1 ภาพถายแหลงเรียนรูชุมชนบานทองหลาง
4-4.1-NSRU-7/2 ภาพถายแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจีน
4-4.1-NSRU-7/3 ภาพถายแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมุสลิม
4-4.1-NSRU-7/4 ภาพถายแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมอญ
4-4.1-NSRU-7/5 ภาพถายแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
4-4.1-NSRU-7/6 ภาพถายแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา
4-4.1-NSRU-7/7 ภาพถายแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน
4-4.1-NSRU-7/8 องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุจีน
4-4.1-NSRU-7/9 องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมุสลิม
4-4.1-NSRU-7/10 องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมอญ
4-4.1-NSRU-7/11 องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุลาวครั่ง
4-4.1-NSRU-7/12 องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุไทดํา
4-4.1-NSRU-7/13 องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุญวน
4-4.1-NSRU-7/14 องคความรู เรื่อง คันฉองสองนวัตวิถีชุมชนเกาะหงษ
กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซึง่ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
6 ขอ
7 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
7 ขอ
7 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
7 ขอ
7 ขอ

จุดแข็ง

คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

1. มีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรม เชน อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
2. มีการสงเสริมสนับสนุนงานดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง

150

ตัวบงชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ผลลัพธ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยภาสกร วรอาจ
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส
และมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑมาตรฐาน
จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส
และมู ล ค า เพิ่ ม หรื อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ ห กับ ผู เ รี ย น ครอบครั ว ท องถิ่ น ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ
มีการจัดทําฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง
เกณฑการประเมิน
มีการจั ดการด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน ไทยหรือสรางโอกาสและ
มูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
จํานวนองคความรู จํานวนองคความรู จํานวนองคความรู จํานวนองคความรู จํานวนองคความรู
2 เรื่อง
3 เรื่อง
4 เรื่อง
5 เรื่อง
6 เรื่อง
ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย ทั้งหมด 7 เรื่อง ดังตารางตอไปนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

จํานวนองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย
7

ชื่อเรื่อง
1. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุจีน
2. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมุสลิม
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ลําดับ
ที่

7

หนวยงาน

รวม

จํานวนองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

7

ชื่อเรื่อง
3. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมอญ
4. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุลาวครั่ง
5. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุไทดํา
6. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุญวน
7. องคความรู เรื่อง คันฉองสองนวัตวิถี
ชุมชนเกาะหงษ
7

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ทําให
เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย ทั้งหมด 7 เรื่อง เมื่อนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 6 เรื่อง ได 5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 4.2
5 เรื่อง
6 เรื่อง

5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 4.2
5 เรื่อง
7 เรื่อง

5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 4.2
5 เรื่อง
7 เรื่อง

5 คะแนน
หลักฐานอางอิง
4-4.2-NSRU-1/1
4-4.2-NSRU-1/2
4-4.2-NSRU-1/3
4-4.2-NSRU-1/4
4-4.2-NSRU-1/5
4-4.2-NSRU-1/6
4-4.2-NSRU-1/7
4-4.2-NSRU-1/8
4-4.2-NSRU-1/9

องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุจีน
องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมุสลิม
องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมอญ
องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุลาวครั่ง
องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุไทดํา
องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุญวน
องคความรู เรื่อง คันฉองสองนวัตวิถีชุมชนเกาะหงษ
facebook สํานักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culturensru/
เว็บไซต Digital Library สํานักศิลปะและวัฒนธรรม http://artculture-nsru.vlcloud.net/
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
ผูกํากับตัวบงชี้ : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีนโยบายในการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน
โดยใหมีการกําหนดกลไกสําคัญเพื่อสงเสริมการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานไว ดังนี้
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 347/2564 โดยมีคณะกรรมการจาก 5 คณะ มีหนาที่จัดทําแผนการ
สงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด รูปแบบ ระเบียบ และวิธีการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตลอดจนสนับสนุน สงเสริม กํากับดูแล จัดวางระบบการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบแบบบูรณาการกับการทํางาน
ศึกษา ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน และนํามาปรับปรุงในปถัดไป และประสานงานดานการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน ของมหาวิทยาลัยกับเครือขายสงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ
บูร ณาการกั บการทํ างาน ในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาภาคเหนื อตอนล าง ให เ ปน ไปด วยความเรี ย บร อย บรรลุต าม
วัตถุประสงค
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มี ขอ

เกณฑการประเมิน
2) มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศเรื่อง การสงเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิญบูรณาการกับ
การทํางาน เพื่อใชเปนกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันใหหลักสูตร มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการ
สรางสมรรถนะ เพิ่มเติมประสบการณดานการเรียนรู คิด วิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบในวิชาชีพ
3) คณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานไดดําเนินการ
จัดทําแผนการบูรณาการกับการทํางาน เพื่อใชแนวทางการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒ/ิ วิชาชีพ สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 และ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล
เปาหมายการดําเนินการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
1. สร า งความรู ค วามเขา ใจในหลัก ของการดํ า เนิ น การจั ด การเรีย นการสอนการสหกิจ ศึ ก ษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานแกผูเกี่ยวของ ไดแก บุคลากร นักศึกษา อาจารย สถานประกอบการ
หนวยงานผูใชบัณฑิต
2. สงเสริมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความพรอม สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการรวมกับการทํางานได
3. ยกระดับคุณภาพการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
4. สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ /ผูใชบัณฑิต เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ในระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นการส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการร ว มกั บ การทํ า งาน เป น ไปตาม
เปาหมายที่ตั้งไว สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
1. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการสงเสริม สนับสนุน ใหทุกคณะสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนด
แผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน (สหกิจศึกษา การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝก
ประสบการวิชาชีพครู)
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงานระดับคณะเขาใจและใหความสําคัญ ในการสงเสริมการ
จัดการความรูแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีรวมกันระหวางบุคลากร เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่ชวย
ขับเคลื่อนใหบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯย
การสงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหหนวยงานระดับคณะ ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการ
สอน ใหสอดรับกับนโยบายการบูรณาการจัดการเรียนการสอนรวมกับการทํางาน ทั้งนี้รวมถึงรายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยกําหนดรายวิชา
ดังกลาวไวในแผนการเรียนของหลักสูตร
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2. มอบหมายหนวยงาน /หรือแตงตั้งคณะทํางานในรูปของคณะกรรมการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
เปนหนวยงานประสานงานกลางในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน
(สหกิจศึกษา การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการวิชาชีพครู)
3. มหาวิทยาลัยจัดหา และสนับสนุนทรัพยากรที่กอใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4. สงเสริมใหหนวยงานระดับคณะ เตรียมความพรอมของบุคลากร คณาจารย ใหมีความรูความสามารถ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการร ว มกั บ การทํ า งาน การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ และการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู ในรูปแบบตาง ๆ เชน การเขารับการฝกอบรม การทดสอบ ฯลฯ
5. ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจแก นั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง ประโยชน ที่ นั ก ศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการจะไดรับจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน การ
ฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพครู
6. สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางคณะ มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ เพื่อ
เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ทรัพยากรรวมกัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการรวมกันทั้งสองฝาย
7. สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด นวัตกรรม หรือผลงานวิชาการที่เกิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพดําเนินงานของหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น
8. ใหหนวยงานระดับคณะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพครู และรายงาน
ตอมหาวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษา เพื่อเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนตอไป
วัตถุประสงคและตัวชี้วัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสห
กิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือขายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง โดยพิจารณา
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติและบริบทของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสงเสริมจัดการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางานและเตรียมความพรอมใหแก
นักศึกษาในการปฏิบัติงานในสภาพเสมือนจริง กอนการ
สําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของ
หลักสูตรที่ถูกพัฒนาหรือ
ปรับปรุง มีการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวน
ผลงานหรือนวัตกรรมของ
นักศึกษาตามแผนการเรียน
แบบบูรณาการรวมกับการ
ทํางาน การฝก
ประสบการณวิชาชีพ /การ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู

คาเปาหมาย
รอยละ 90

ไมนอยกวา
15 ชิ้นงาน
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ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนชิ้นงาน
1 ชิ้นงาน
หรือนวัตกรรมที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาไดรับ
รางวัลระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
3. เพื่อสรางประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และ
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละการ
รอยละ 2
การพัฒนาตนเองแกนักศึกษาและอาจารยในดานการ
เพิ่มขึ้นของอาจารยที่ไดรับ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การนิเทศงาน และ การฝกอบรมเปนอาจารย
การบริหารการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ นิเทศสหกิจ /การฝก
กับการทํางาน
ประสบการณวิชาชีพ /
วิชาชีพครู (เปรียบเทียบกับ
จํานวนอาจารยทั้งหมด)
4. เพื่อสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางสถาน ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 จํ า นวนภาคี
10 แหง
ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา ผานนักศึกษาและ
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ
คณาจารยนิเทศ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนในการ
รวมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได จัดการเรียนการสอน ทั้งใน
มาตรฐานและตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต และ และตางประเทศ
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธงานดานวิชาการ การ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6
จํ า นวน 10 โครงการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร สรางความเชื่อมั่นในระบบการจัด โครงการ (กิ จ กรรม) เพื่ อ (กิจกรรม)
การศึกษาแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน
สงเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณา
การกับการทํางาน
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กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการสงเสริมและประสานงาน การจัดการเรียนการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
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หลักฐาน
5-5.1-NSRU -1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 347/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
5-5.1-NSRU-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.1-NSRU-3 ขั้นตอนการดําเนินงานตามพันธกิจดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน
มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น กํ า หนดแนวทางการการติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับ
การทํางาน แบงออกเปน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ติดตามการจัดทําแผนการจัดสหกิจศึกษาฯ/แนวทางการดําเนินงาน/
คณะทํางาน ครั้งที่ 2 ติดตามผลการดําเนินงาน ณ สิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2563 และครั้งที่ 3 ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ณ สิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยใหทุกคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกลาว รายงานผล
การดําเนินกิจกรรม/โครงการ และ/หรือ รายการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับการทํางานของแตละ
คณะไปยังผูประสานงาน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย และเพื่อใหสามารถนําผลของการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
และการสงเสริมสนับสนุนในปตอไป โดยผานแบบฟอรมการรายงาน CWIE-01-1-63 แบบสํารวจขอมูลการจัดสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน และ CWIE-02-1-63 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน มีการติดตามดังรายละเอียดตอไปนี้
การติดตามครั้งที่ 1 (ติดตามการจัดทําแผน)
กิจกรรมที่ติดตาม
1. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ป
การศึกษา 2563
2. การจัดทําแผนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
วิธีการกํากับติดตาม
1) กํากับติดตามผานบันทึกขอความเรื่องทบทวนรายชื่อคณะกรรมการฯ และการจัดทําแผนการจัดสห
กิจศึกษาฯ ถึงคณะทุกคณะ และใหพิจารณาพรอมสงกลับมาภายในเวลาที่กําหนด
2) กํากับติดตามใหทุกคณะดําเนินการจัดทําแผนการจัดสหกิจศึกษาฯ เพื่อสํานักสงเสริมวิชาการฯ นํามา
จัดทําแผนการจัดสหกิจศึกษาและการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน ปการศึกษา 2563-2567
ผลการติดตามพบวา
ทั้ง 5 คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ป
การศึกษา 2563 เปนคณะทํางานและขับเคลื่อน โดยคณะไดมีแผน และมอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสห
กิจศึกษา หรือฝกประสบการณวิชาชีพ และผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรออกนิเทศและตรวจสอบการทํางาน
ของนักศึกษา

158
มี ขอ

เกณฑการประเมิน
การติดตาม ครั้งที่ 2 (ผลการดําเนินงาน สิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2563)
กิจกรรมที่ติดตาม
1. หลักสูตรที่มีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณะมีการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน
วิธีการกํากับติดตาม
กํากับติดตามจากการดําเนินงานหลักสูตรที่มีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับสห
กิจศึกษา ผานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 3 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมดุสิตา อาคาร 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผลการติดตามพบวา
1. ในภาคเรียนที่ 1/2563 มีการส งเสริมใหมีการจั ดการเรีย นการสอนในรูปแบบสหกิจ ศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานตามบริบทของคณะและหลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 20
จากหลักสูตรทั้งหมด 45 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะครุศาสตร มีจํานวน 8 หลักสูตร คิดเปน รอยละ 17.78
หลักสูตร/สาขาวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
จ.น.นักศึกษา
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1005803 การปฏิบตั ิการ
45
สอนในสถานศึกษา 1
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
1005803 การปฏิบตั ิการ
40
สอนในสถานศึกษา 1
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
1005803 การปฏิบตั ิการ
41
การศึกษา
สอนในสถานศึกษา 1
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
1005803 การปฏิบตั ิการ
43
สอนในสถานศึกษา 1
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1005803 การปฏิบตั ิการ
47
สอนในสถานศึกษา 1
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1005803 การปฏิบตั ิการ
48
สอนในสถานศึกษา 1
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
1005803 การปฏิบตั ิการ
39
สอนในสถานศึกษา 1
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
1005803 การปฏิบตั ิการ
51
สอนในสถานศึกษา 1
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 1 หลักสูตร คิดเปน รอยละ 2.22
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
5004804
สหกิจศึกษา

จ.น.
นักศึกษา
13

2. ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรม/
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ซึ่งเปนโครงการที่คณะไดดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยกําหนด
ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตร
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน
3. กิจกรรมอบรมอาจารยนิเทศ
4. กิจกรรมสงเสริมศักยภาพอาจารยนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ /วิชาชีพครู
5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการเรียนรูจ ากการปฏิบัติจริง
6. โครงการสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพและสัมมนาวิชาชีพ
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ready to work
8. โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) และสหกิจศึกษา
9. กิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนกั ศึกษาตามแผนการเรียนสหกิจ /ฝกประสบการณวิชาชีพ /ฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
การติดตาม ครั้งที่ 3 (ผลการดําเนินงาน สิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563)
กิจกรรมที่ติดตาม
1. หลักสูตรที่มีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณะมีการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน
วิธกี ารกํากับติดตาม
1) กํากับติดตามการดําเนินงานหลักสูตรที่มีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนผานการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2) กํากับติดตามโดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจัดทําแผน
ผลการติดตามพบวา
1. ในภาคเรียนที่ 2/2563 มีการส งเสริมใหมีการจั ดการเรีย นการสอนในรูปแบบสหกิจ ศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ตามบริบทของคณะและหลักสูตร จํานวน 13 หลักสูตร คิดเปนรอยละ
28.89 จากหลักสูตรทั้งหมด 45 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คณะครุศาสตร มีจํานวน 8 หลักสูตร คิดเปน รอยละ 17.78
หลักสูตร/สาขาวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1005801 การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
1005801 การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
1005801 การปฏิบัติการ
การศึกษา
สอนในสถานศึกษา 2
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
1005801 การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1005801 การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1005801 การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
1005801 การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
1005801 การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2

จ.น.นักศึกษา
45
42
40
44
55
47
39
54

คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน 2 หลักสูตร คิดเปน รอยละ 4.44
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
จ.น.นักศึกษา
3214828 สหกิจศึกษา
30
(การจัดการทรัพยากมนุษย)
3244828 สหกิจศึกษา
9

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 หลักสูตร คิดเปน รอยละ 6.67
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- เกษตรศาสตร [เทคโนโลยีการผลิตสัตว]
- เกษตรศาสตร [เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา]
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และหุนยนตรการเกษตร
3. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

จ.น.นักศึกษา

5004804 สหกิจศึกษา

8

5004804 สหกิจศึกษา

5

6274894 สหกิจศึกษา
6144810 สหกิจศึกษา

12
11
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2. ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรม/
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ
ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้
1. โครงการบริหารงานฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา
2. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
3. นิทรรศการประกวดและแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับภาค
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และตลาดแรงงาน
หลักฐาน
5-5.1-NSRU-4 CWIE-01 แบบสํารวจขอมูลการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
5-5.1-NSRU-5 CWIE-02 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน
5-5.1-NSRU-6 CWIE-03 รายงานสรุปผลดําเนินงาน
5-5.1-NSRU-7 รายงานการประชุม
5-5.1-NSRU-8 แผนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประเมินผลความสําเร็จงานดานการการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ซึ่งจะพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดที่
กําหนดในแผนการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน โดยประเมินความสําเร็จจากการ
ติดตามแผนการจัดสหกิจศึกษา
วิธีการติดตาม
1. สํานักสงเสริมวิชาการฯ จะทําบันทึกขอความถึงคณะใหสงรายงานผลการประเมินความสําเร็จของ
แผนการจัดสหกิจศึกษาฯ
2. ติดตามจากเอกสารการรายงานความสําเร็จจากคณะที่ไดดําเนินการตามแผนการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
คณะ
เปาหมายการ
ผลของเปาหมาย คารอยละ
ดําเนินการ
(ขอ)
ความสําเร็จ
(ขอ)
ครุศาสตร
7
7
100
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7
3
42.86
วิทยาการจัดการ
7
5
71.43
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7
5
71.43
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
5
71.43
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ขอสังเกตจากการติดตามความสําเร็จ
ผลของเปาหมายทั้ง 5 คณะ โดย 4 คณะ จะมีคารอยละ 70 ขึ้นไป และมีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จะมีคารอยละ 42.86 เนื่องดวยเปนศาสตรที่เนนไปในทางทฤษฎีเปนสวนใหญ ไมมีหลักสูตรที่เปน
สหกิจศึกษา และหลายคณะไดรับผลกระทบจากปญหาสถานการณโควิด-19 ทําใหประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการลดลง
ขอเสนอแนะ
ควรมีการประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาปจจัยที่จะสงผลตอความสําเร็จเพิ่มมากขึ้น และตองวิเคราะห
สถานการณที่เปนความเสี่ยงในแตละภาคการศึกษา เพื่อกําหนดมาตรการการปองกันแกไขใหรัดกุมยิ่งขึ้น และให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
หลักฐาน
5-5.1-NSRU-9 แบบประเมินความสําเร็จของแผนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
 4 มีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1
ผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะระบบและกลไกของปการศึกษา 2562 พบวา
1. ควรออกแบบระบบและกลไกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานเพื่อรองรับนโยบายใหม
ของรัฐบาลหรือสถานประกอบการ
2. ควรใหความรูและความเขาใจเกีย่ วกับการบูรณาการเรียนรูกับการทํางานกับบุคลากรระดับหลักสูตร
3. ควรจัดทําเปาหมายรายปใหครอบคลุมแผนการบูรณาการกับการทํางานฯ ป 2560-2564
ผลการปรับปรุงระบบและกลไก ปการศึกษา 2563 มีดังนี้
1. มหาวิ ทยาลัย ไดทํ า การวางระบบและกลไกการจัด การเรีย นรูแ บบบู ร ณาการกั บ การทํา งานของ
ส ว นกลาง และให แ ต ล ะคณะทํ า การทบทวนระบบและนํ า ไปปรั บ ใช กั บ คณะ โดยทํ า การชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ พรอมมอบหมายใหผูรับผิดชอบในแตละคณะดําเนินการตามระบบ
และกลไกที่วางไว
2. ไดมีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการอบรมใหความรูกับบุคลากรระดับหลักสูตร และมีการสํารวจ
ความตองการของอาจารยที่ตองการอบรมสหกิจศึกษา และสงเสริมใหอาจารยไดรับความรูตามความตองการใน
สัดสวนที่เทากันทุกคณะ
3. ไดจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายกลางรวมกัน โดยคํานึงถึงบริบทของแตละหลักสูตร และคณะเพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน ใหเ กิดความ
สะดวกตอการทํางานและสามารถติดตามไดตรงเปาหมายที่วางไว
แนวทางการปรับปรุงในปการศึกษา 2564
1. ควรมีการทบทวนระบบและกลไกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานในแตละป เพื่อหา
มาตรการสําหรับปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากสถานการณตางๆ เชน ไวรัสโควิด-19
2. ควรใหคณะทําการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการอบรมใหความรูกับบุคลากรระดับหลักสูตร และมีการ
สํารวจความตองการของอาจารยที่ตองการอบรมสหกิจศึกษา และสงเสริมใหอาจารยไดรับความรูตามความ
ตองการ
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3. ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการ สําหรับการพัฒนาเครือขายใหกวางขวาง และปริมาณที่
มากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยใชทางสาขาวิชาชวยดําเนินการ
สํารวจสถานประกอบที่เคยใหนักศึกษาไปฝกวิชาชีพ และรวมกันวิเคราะหแนวโนมวาควรดําเนินในรูปแบบใดได
บางสําหรับการจัดการเรียนเชิงบูรณาการกับการทํางาน
หลักฐาน
5-5.1-NSRU-6 CWIE-03 รายงานสรุปผลดําเนินงาน
5-5.1-NSRU-8 แผนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
มีแนวปฏิบัติที่ดเี กี่ยวกับระบบและกลไกตามขอ 1
ผลการดําเนินงาน
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มีการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ตอไปนี้
1. ขั้นตอนแรกจะทําการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทํางาน โดยมีคณะกรรมการจาก 5 คณะ เพื่อชี้แจงกระบวนการทํางานของระบบและกลไก พรอม
ขับเคลื่อนการทํางานที่เชื่อมโยงประสานกับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
2. การคนหาตนแบบผลงานการจัดสหกิจศึกษาดีเดนในระดับชาติ จากภายในมหาวิทยาลัย และนอก
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการรวมกับคณะ
3. ถอดองคความรูจากตนแบบที่เลือกมาเพื่อนํามาปรับใชกับคณะหรือหลักสูตร อาทิ เลือกตนแบบจาก
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเครือขายและไดเปนเปนตัวแทนระดับประเทศ ซึ่งในปนี้ไดตัวแทน คือ
นายกฤษณะ ทุงจันทร ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร โดยมีการใชการสัมภาษณออนไลน
และเผยแพรในสื่อวิดีโอออนไลน (YouTube) ที่ไดศึกษากระบวนการทํางานของนักศึกษา กระบวนการขับเคลื่อน
งานของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําไปตอยอดใหกับอาจารย สาขาวิชา และคณะอื่นๆ ที่สนใจ
4. จัดอบรมใหความรูกับอาจารยนิเทศ และนักศึกษาที่อยูในหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน โดยวิทยากรจะเปนนักศึกษาที่ไดรับเลือกเปนตนแบบ อาจารยนิเทศที่ดูแล และพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ ที่นักศึกษาไดไปรวมทํางานดวย
5. มหาวิทยาลัย สรางมาตรการกระตุนใหหลักสูตรมีการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทํางาน เชน จัดทําโครงการประกวดผลงานนักศึกษาที่มีการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน หรือการฝกประสบการวิชาชีพ ในระดับมหาวิทยาลัย หากมีคณะที่สนใจอาจนํารูปแบบ
มาตรการนี้ไปใชกับคณะได จะเปนการขับเคลื่อนเชิงรุกในระดับหลักสูตรและสงผลใหเกิดเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
6. มหาวิทยาลัยคัดเลือกผลงานนักศึกษาที่มีความโดดเดนประเภทตางๆ เพื่อสงไปประกวดในระดับ
เครือขายและระดับชาติ เปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา และสรางชื่อเสียงใหกับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย
7. ไดผลงานตนแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อใหเปนระบบและ
กลไกที่นําไปใชกับคณะ และหลักสูตรที่สนใจตอไป
8. โดยในแต ล ะขั้ น ตอนมหาวิ ท ยาลั ย จะประสานงานกั บ คณะทํ า งานในแต ล ะคณะเพื่ อ ให เ กิ ด การ
ขับเคลื่อนการทํางาน และสามารถติดตามประเมินผลความสําเร็จตางๆ ได
หลักฐาน
5-5.1-NSRU-9 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.1
4 ขอ
4 ขอ

4 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.1
4 ขอ
5 ขอ

5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.1
4 ขอ
4 ขอ

4 คะแนน
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้

การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของสถาบัน
กระบวนการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รองอธิการบดีทุกคน
โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักหรือสถาบัน
และคณะบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี

ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
ผลดําเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยทําคําสั่ง ที่ 1140/2560 แตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2. มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําขอมูลการวิเคราะหปจจัยแวดลอม SWOT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3. มหาวิทยาลัยนําขอมูลสรุปการวิเคราะหปจจัยแวดลอม SWOT มาจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะ 20 ป และทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 เพื่อมุงสูความสําเร็จตาม
เปาหมายเดียวกัน อยางมีคุณภาพ และเชื่อมโยงแผนโดยผานการมีสวนรวมของ คณะทํางานยุทธศาสตรฯ ผูบริหาร
คณาจารย และบุคลากร เพื่อมุงสูความสําเร็จตามเปาหมายเดียวกัน อยางมีคุณภาพ และเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2679 แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 – 2574 แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560–2574) แผนยุทธศาสตรเพื่อการยก
คุณ ภาพมาตรฐานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สูคุ ณ ภาพความเป น เลิ ศ ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2558 - 2567) พระราชบั ญ ญั ติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และแผนพัฒนาการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนแผนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ อาทิ แผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ. 2561 – 2564) สําหรับใชเปน
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่นในทิศทางที่เหมาะสม
4. มหาวิทยาลัย นํา ราง แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2579
และ ราง แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 ป พ.ศ.2561-2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําเดือน เมษายน 2561
5. กองนโยบายและแผน จัดทําแบบประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรใหหนวยงานในมหาวิทยาลัย และจัดทํา
สรุปแบบประชาพิจารณ ราง แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2579
6. มหาวิทยาลัย นํา ราง แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2579
และ รางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2561-2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อการกํ าหนดทิ ศทาง ค า เป าหมาย และผู กํา กับ ดูแ ลตัว ชี้วั ด ตามประเด็น ยุท ธศาสตรข อง
มหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัย นํา ราง แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2561-2564
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
8. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2562 ถึง 2565 ซึ่งคณะกรรมการได
นําขอมูล การวิเคราะห SWOT มาจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยกําหนด กลยุทธ ในการไดมาจากแหลงตางๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนใหบรรลุ เปาประสงคตางๆ ดังนี้
นโยบายทางการเงินของผูบริหาร
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายทางการบริหารการเงินเปนแบบผสมผสานระหวางการรวม
อํานาจสูศูนยกลางกับการกระจายอํานาจ ดังนี้
1. ดานการรับเงิน
1.1 การรับเงินในการจัดการศึกษาจากนักศึกษามอบใหสํานักงานอธิการบดีเปนฝายรับเงินเพียงหนวยงานเดียว
1.2 การรับเงินในสวนของการใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดหารายได
1.2.1 ทรัพยสินสวนกลาง มอบใหกลุมงานทรัพยสินและรายได เปนฝายดูแลโดยมีคณะกรรมการยอยใน
สวนงานตางๆ เชน ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพใหคณะกรรมการศูนยดูแล , หอพักนักศึกษาใหคณะกรรมการหอพักดูแล
1.2.2 ทรัพยสินสวนของหนวยงาน มอบใหหนวยงานเจาของทรัพยสินเปนผูด ูแล
กลยุทธทางการเงินดานรายรับ
กลยุทธ
แผนปฏิบัติ
เพิ่มรายรับอยางนอยรอยละ 5 ตอป
• พัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น
• พัฒนาโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย
• จัดทําความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ
• การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ฯ
เชน ใหเชาหอประชุม,ศูนยประชุมนานาชาติ , สนามกีฬา ,โตะ ,
เกาอี้ ,เตนท , และอื่นๆ
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โดยในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย ฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณดังนี้
ประเภทงบ
จํานวนเงิน
661,929,800
• งบประมาณแผนดิน
121,615,680
• งบประมาณเงินรายได
ที่จัดเก็บจากคาธรรมเนียมการศึกษาและ
งบประมาณจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ฯ
รวม
783,545,480

รอยละ
84.48
15.52

100.00

2. ดานการจายเงิน
ใชการกระจายอํานาจ โดยมอบใหหนวยงานตางๆ เปนผูดูแลและดําเนินการ (ยกเวนงานกอสรางขนาดใหญให
สํานักงานอธิการบดีเปนผูด ําเนินการตามระเบียบ) โดยขั้นตอนสุดทายในการดําเนินการจายเงิน ใชระบบการรวมอํานาจ
โดยใหกลุม งานคลังสํานักงานอธิการบดีดาํ เนินการ
กลยุทธทางการเงินดานจายเงิน
กลยุทธ
สรางดุลยภาพดานรายจาย

•
•
•
•
•
•

แผนปฏิบัติ
จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกัน
จัดทําแผนประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค
จัดทําสรุปรายงานการเงินรายเดือน เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ฯ
จัดทําสรุปรายงานการเงินรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ
การจัดสรรงบประมาณรายจายตามรายไตรมาสใหมีความเหมาะสม
มีมาตรการเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามแผน

9. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 783,545,480 บาท รายละเอียดดังนี้
1. รายจายประจําขั้นต่ํา 412,899,217 บาท (52.70)
2. รายจายภาระผูกพันที่ตองจัดสรร 28,526,140 บาท (3.64)
3. จัดสรรตามภารกิจที่รับผิดชอบ และภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร 342,120,069 บาท (43.66)
ประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จํานวนเงิน/รอยละ
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5

รวมทั้งสิ้น

287,036,704

19,941,028

9,237,512

22,260,984

3,643,841

342,120,069

83.90

5.83

2.70

6.51

1.07

100.00
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10. มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองนโยบายและแผน จั ด ทํ า รายงานผลตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามขอเสนอแนะผลการประเมิน
ประจําปการศึกษา 2561)
11. มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย นําผลการทบทวนจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (ราง) แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564
เสนอ
11.1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม
2564
11.2 เสนอเพื่อพิจารณาคณะกรรการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22
กรกฎาคม 2564
หลักฐาน
5-5.2(1)-NSRU-1 คําสั่งที่ 1140/2560 แตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(1)-NSRU-2 สรุปขอมูลแบบวิเคราะหปจจัยแวดลอม SWOT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(1)-NSRU-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 4/2561
5-5.2(1)-NSRU-4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ฯระยะ 20 ป และทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14
5-5.2(1)-NSRU-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 6/2561
5-5.2(1)-NSRU-6 แบบประชาพิจารณ และสรุปขอมูลประชาพิจารณ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ระยะ 20 ป
5-5.2(1)-NSRU-7 แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2579
5-5.2(1)-NSRU-8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 10/2563
5-5.2(1)-NSRU-9 แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564
5-5.2(1)-NSRU-10 แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2562 - 2565
5-5.2(1)-NSRU-11 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5-5.2(1)-NSRU-12 รายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5-5.2(1)-NSRU-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565)
5-5.2(1)-NSRU-14 รายงานการประชุม คณะกรรการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 22 กรกฎาคม 2564
5-5.2(1)-NSRU-15 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 2561-2565 ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564
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 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยใน
แตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนขอมูลทางงบประมาณเพื่อใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร รวมทั้งสัดสวนคาใชจายเพือ่ พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน
1. การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มีขอมูลประกอบในการดําเนินการดังนี้
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2563 (เว็ปไซดทะเบียน)
- รายรับภาพรวมและคิดตอหัวนักศึกษา
- งบประมาณแผนดินจําแนกจามหนวยงาน และคิดตอหัวนักศึกษา
- เงินรายไดจําแนกจามหนวยงาน และคิดตอหัวนักศึกษา
- ปนสวนหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน เพื่อเปนศูนยสําหรับกระจายตนทุนตอหนวยผลผลิตไปยัง
กิจกรรม คิดตอหัวนักศึกษา
- แยกประเภทแหลงของเงิน
2. นําขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตแตละหลักสูตร ใหทกุ คณะดําเนินการคํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิตเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางการเงินในดานความคุม คาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน ปการศึกษา พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีคณะทีเ่ ปดสอนทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้
2.1 คณะดําเนินการกํากับติดตามใหจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในแตละหลักสูตร
สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) คณะครุศาสตร จํานวน 8 หลักสูตร
2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 10 หลักสูตร
3) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 7 หลักสูตร
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 14 หลักสูตร
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 9 หลักสูตร
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สรุปวิเคราะหจุดคุม ทุน จําแนกหลักสูตร ปงบประมาณ พ.ศ.2564

2.2 มหาวิทยาลัยกํากับติดตาม เพือ่ ใหหนวยงานวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน ดังนี้
2.2.1 มิติประสิทธิผล หมายถึง การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลในการจัดการศึกษาวามีความสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับที่
กําหนดไวหรือไม โดยพิจารณาจากองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน และนักศึกษา
โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ปการศึกษา พ.ศ. 2563 จําแนกตาม
หลักสูตร
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1. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา พ.ศ.
2563

2. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา พ.ศ.
2563 คณะครุศาสตร

173
มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
3. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม
พ.ศ.2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ปการศึกษา

4. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา พ.ศ.
2563 คณะวิทยาการจัดการ
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5. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา พ.ศ.
2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม
พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ปการศึกษา
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มิติที่ 2 มิติประสิทธิภาพ
1. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรคณะครุศาสตร ปการศึกษา พ.ศ. 2563 จําแนกตามหลักสูตร

2. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา พ.ศ. 2563 จําแนกตาม
หลักสูตร

3. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา พ.ศ. 2563 จําแนกตามหลักสูตร
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4. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา พ.ศ. 2563 จําแนกตาม
หลักสูตร

5. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2563 จําแนกตามหลักสูตร

ปการศึกษา
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มิติที่ 3 มิติผลกระทบ
มิติผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ทั้งที่คาดหมายและไมได
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหวางและภายหลังการดําเนินการ ที่อาจกระทบตอการพัฒนาในมิติอื่น หรือการดําเนินงาน
หนวยงานอื่น ผลผลิตและผูที่เกี่ยวของกับผลผลิต ทั้งในและนอกสถานที่ การวิเคราะหผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานตองครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งผลกระทบทั้งทางดานบวกและดานลบ ในมิติที่
สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไมไดดําเนินงานตามภารกิจ
1) คณะครุศาสตร จํานวน 8 หลักสูตร

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 13 หลักสูตร
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3) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 7 หลักสูตร

4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 15 หลักสูตร

5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 9 หลักสูตร
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ผลกระทบเชิงสังคม
1. ในการดําเนินกิจกรรมการผลิตบัณฑิตนอกจากจะเปนการฝกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการจัดการ
เรียนรูใหกับนักศึกษาแลวยังเปนการปลูกฝงการมีจติ สาอาใหกับนักศึกษาอีกดวย นอกจากนี้ ยังเปนการบริการวิชาการสู
ชุมชนและสังคมภายนอก แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการผลิตนักศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอภาพรวมทางสังคมอีกดวย
2. นักศึกษาไดรบั ประสบการณที่หลากหลาย มีระบบการทํางาน มีหลักการที่ดีในดานการประกอบวิชาชีพครู
และการดํารงชีวิต
3. การสรางโอกาสในการเรียนรูใหกบั ผูเรียนจึงเปนการสรางสรรคสังคมอยางแทจริง
4. การฝกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาและยังเปนการปลูกฝงการมีจิตสาอา
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพใหกับสังคมและชุมชน
5. บัณฑิตไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม จากการใหบริการทางวิชาการตามศาสตรของตน
6. ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ สมบัติที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศมากยิ่งขึ้น
7. สังคมและชุมชนมีวิถีชีวิตที่เขาถึงวิชาการมากขึ้น มีความรูเชิงวิชาการมากขึ้น
8. ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย สังคมและชุมชนมีความใกลชดิ กันมากขึ้น
9. อนุรักษวัฒนธรรมและองคความรูข องทองถิ่น และพัฒนาเชิงวิชาการ
มิติที่ 4 มิติโอกาสในการแขงขัน
มิติโอกาสในการแขงขัน หมายถึง ความสามรถในการจัดการศึกษาเพื่อผลผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ ตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต ทองถิ่น และประเทศ สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาทั้งระบบในประเทศอยูภ ายใต
การดูแลของหนวยงานภาครัฐทั้งหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางการศึกษา ซึ่ง
ไมไดมผี ลกระทบในเชิงของหลักสูตรการศึกษาเทานั้น แตยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุกดาน เชน งบประมาณ
การบริหาร คุณภาพของการดําเนินงาน เปนตน
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีความพรอมในการผลิตบัณฑิต ครอบคลุมใน 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดาน
การจัดการเรียนการสอนและอาจารยผสู อน ดานอาจารยที่ปรึกษา และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และผลการประเมิน
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรซึ่งไดรับความนิยมและความสนใจของสังคม การรับนักศึกษาตอง
คํานึงถึงความตองการของการจัดการศึกษา โดยมุงเนนสมรรถนะตามสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งมี
หนวยงานคุรุสภา เปนหนวยงานพิจารณาจํานวนการรับใหเกิดความเหมาะสมทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ
3. มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่เขาถึงไดงายจากเว็ปไซตของมหาวิทยาลัย ดานบุคลากรและหลักสูตร และ
ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับแผนการเรียน ตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ ขอมูล
นักศึกษาและผลการเรียน
4. มีการทบทวนการดําเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) เพื่อใหสอดคลองกับปลัก
สูตรปรับปรุงใหมๆ ไดมีการดําเนินงานตามระบบและกลไก วางแผนปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) เพื่อใหหลักสูตร
เกิดความทันสมัยอยูเ สมอ
5. มีเครือขายดานการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยเปนโรงเรียนทีไ่ ดมาตรฐานในเขตจังหวัดนครสวรรค
อุทัยธานี ชัยนาท และพิจิตร นอกจากนี้ ยังมีเครือขายการบริการวิชาการและกลุมสังคมออนไลน
6. สงเสริมใหนักศึกษาเขาประกวดแขงขันในกิจกรรมรายการตาง ๆ เพื่อสรางประสบการณและชื่อเสียงใหแก
ตัวนักศึกษาและสาขาวิชา โดยมีอาจารยเปนผูดูแลฝกซอมอยางใกลชิด
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7. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรมนุษยทมี่ ีศักยภาพสูงและมีความหลากหลาย สามารถปรับตัวไดตามสถานการณ
ความเปลีย่ นแปลง
8. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
9. สรางความสัมพันธหรือเครือขายเพื่อขยายฐานเปาหมายของนักศึกษาในทองถิ่นเพื่อสนองตอการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน
10.พฤติกรรมของคนในสังคมเปลีย่ นแปลงไป เนนการเรียนรูในระยะสัน้ เพื่อประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพ
ดวยตนเอง
11.สังคมบริโภคสื่อออนไลนสูง เนนความสะดวก สบาย เขาถึงงาย
หลักฐาน
5-5.1-NSRU-1 บันทึกขอความ เรือ่ ง ขอมูลประกอบการวิเคราะหรายรับในการจัดทําตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร ปงบปร
2564
5-5.1-NSRU-2 ขอมูลการปนสวนคาใชจายประกอบการวิเคราะหรายรับในการจัดทําตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
5-5.1-NSRU-3 จัดทําระบบฐานขอมูล FTES จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เพื่อเปนขอมูลในการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
5-5.1-NSRU-4 แบบฟอรมการจัดทําตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร
5-5.1-NSRU-5 กําหนดการการจัดสงแบบฟอรม จํานวน 1 ฉบับ
5-5.1-NSRU-6 กลุมไลนแจงเพื่อประสานงาน
5-5.1-NSRU-7 หลักฐานการจัดสงรายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร
7.1 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร
7.2 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7.3 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
7.4 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7.5 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5-5.1-NSRU-8 ขอมูลการสังเคราะหในระดับมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย
1 เรื่อง
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงจึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย อธิการบดี เปนประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารระดับมหาวิทยาลัย ดูแลและมอบนโยบายการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงใหกับคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระดับหนวยงาน โดยคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ของ
แตละหนวยงานเปน ผูด ูแล
การดําเนินงานความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการโดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อจัดทําแผนความบริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
จัดประชุม เมื่อ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนความเสีย่ งใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและเปาประสงคของมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ เพือ่ นํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไดมีการบริหารจัดความเสีย่ งที่ชัดเจนเปนขั้นตอนตางๆ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดย
รายละเอียดเปนไปตามคูม ือบริหารจัดความเสีย่ งและแบบฟอรมการจัดทําแผนความเสีย่ งฯ ซึ่งในการดําเนินการนั้นได
พิจารณาและกําหนดตัวชี้วัด/คาเปาหมายของความสําเร็จของโครงการและกิจกรรมที่นํามาบริหารจัดการความเสีย่ งนั้น
ตองมีผลตอการปฏิบัติงาน ภารกิจของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ ไดนําขอเสนอแนะมาพิจารณาจัดทําแผนความบริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 และมีการดําเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1. มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ฯ และแตงตั้งคําสั่ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและบริบทของหนวยงาน
2. คณะกรรมการมีการจัดทําแผนความบริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค โดย จากการวิเคราะหความเสี่ยง ในแบบฟอรม ตารางวิเคราะหปจ จัยเสี่ยง (RM1_NSRU) ที่อาจเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน นั้น มีนัยสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน ให
ครอบคลุมตามความเสี่ยงในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ดานกลยุทธของสถาบันหนวยงาน/ 2) ดานทรัพยากร )การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่( 3 ) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 4) ดานการ
ปฏิบัติงาน 5) ดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 6) ดานปจจัยจากภายนอกที่มากระทบ ซึ่งไดมีการกําหนด
ระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสและความรุนแรงที่อาจเกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาจัดลําดับทําแผนความบริหาร
จัดการความเสีย่ งฯ โดยเลือกปจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมากจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมา โดยการจัดทํา
แผนความบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (RM2_NSRU)
พบวา
ความเสี่ยง ดานที่ 6 ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่มากระทบ ที่ไดจากผลการวิเคราะห มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2 การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
ความเสี่ยง คือ จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยลดลง
อันเนื่องมาจากปจจัยเสี่ยง 1 ปจจัย คือ จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหลงทุนลดลงตอเนื่อง
ความเสี่ยง
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ลดลง

ปจจัยเสีย่ ง
1. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนลดลง
ตอเนื่อง

ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
โอกาส

ความรุนแรง

ระดับ

3

3

9
(ปาน
กลาง)
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มีการดําเนินงานในการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เปาหมายในการจัดการความเสี่ยง การเพิ่มจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนเพิ่มขึ้นสูงขึ้น
ปจจัยเสี่ยง
1. . จํานวนเงินสนับสนุนการ
วิจัยจากแหลงทุนลดลง
ตอเนื่อง

แนวทางการปองกัน/แกไขความเสี่ยง
1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประชาสัมพันธ
ทุนประเภทตางๆที่ไดมีการประกาศจากหนวยงานตางๆที่เปน
หนวยงานภายนอกของมหาวิทยาลัยฯผานทางการ
ประชาสัมพันธจากเจาหนาที่นักวิจัยและการประกาศผานทาง
คณะโดยการติดประกาศและการประกาศทางเครือขายนักวิจัย
ในมหาวิทยาลัยฯ เปดชองทางการประชาสัมพันธทางเว็บไซต
ของสถาบันวิจัยและเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหนักวิจยั
ไดรับทราบขาวสาร โครงการ เพื่อสงโครงการขอรับทุนให
หลากหลายและสงเสริมการเขียนโครงการโดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนายังเปนผูประสานงานใหกบั นักวิจยั และอํานวยความ
สะดวกใหกบั นักวิจัยในทุกดานเพื่อใหเกิดความสะดวกและ
เรียบรอยในการดําเนินงานวิจัย
2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาสงเสริมการ
ดําเนินงานวิจัยแบบบูรณาการรวมขามสาขา ขามศาสตรใหตรง
กับความตองการของแหลงทุน
Platform 1 และ 3 เพื่อเสนอขอทุนวิจยั ประจําปงบประมาณ
2564

ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
นโยบาย/
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการจัดกิจกรรม
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการประชาสัมพันธทุนประเภทตางๆ
2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสงเสริมการดําเนินงานวิจัยแบบบูรณาการรวมขามสาขา ขามศาสตร
ใหตรงกับความตองการของแหลงทุน ดังนี้
1) กิจกรรม "การพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย"
2) โครงการพัฒนานักวิจัยสู Frontier Research
- กิจกรรมที่ 1 “การพัฒนาโจทยวจิ ัยเพื่อเสนอขอทุน Talent mobility ป 2563 และการใหขอเสนอแนะแผน
บูรณาการใน Platform 1 และ 3 เพื่อเสนอขอทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเพิ่มขึ้นกวาเดิม
ปงบประมาณ 2563 มีนักวิจัยไดงบประมาณ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งภายในและ
ภายนอก เปน งบประมาณภายนอก 5,600,200 บาท ปงบประมาณ 2562 มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคทั้งภายในและภายนอก เปน งบประมาณภายนอก 2,259,100 บาท
ผลของเปาหมาย บรรลุ : 
สถานการณดําเนินงาน
ดําเนินงานแลว

ความเสีย่ งที่ยังคงอยู
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงทุนภายในลดลง
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ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ความเสี่ยง คือ สภาวะการณฉุกเฉิน เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
อันเนื่องมาจากปจจัยเสี่ยง 1 ปจจัย คือ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (19-โควิด)
ความเสี่ยง

ปจจัย
เสี่ยง

สภาวะการณฉุกเฉิน เกิดความ 1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา
ไมปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา (โควิด-19)
และบุคลากรมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
5
5
25
(สูง
มาก)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
เปาหมายในการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยควบคุมพื้นที่ในมหาวิทยาลัยไมใหเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ
ไวรัสโคโรนา 19-โควิด))
ปจจัยเสี่ยง
1. สถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (โค
วิด-19)

แนวทางการปองกันแกไขความเสี่ยง/
มหาวิทยาลัยไดดําเนินมาตรการในการรับมือสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามคําสั่งจังหวัดนครสวรรค
ตอสถานการณฉกุ เฉินการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโร
นา (โควิด-19)เพื่อเปนการปองกันยับยั้งการแพรระบาดของโรค
2. ประกาศมหาวิทยาลัย ตอแนวทางการปฏิบัติงาน และ
ดําเนินงานของหนวยงานและบุคลากร ใหเปนไปตามมาตรการ
ควบคุมปองการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ของจังหวัดนครสวรรค
3. การเกาะติดสถานการณ ประชาสัมพันธขาวสาร ที่เปน
ประโยชน รณรงคปองกันการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา
(โควิด-19)
4. การปรับรูปแบบการทํางาน และการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
5. การปรับแผนงาน ยกเลิก เลื่อน การอบรม ประชุม กิจกรรม
ที่มีคนจํานวนมาก ตามมาตรการในการปองกันยับยั้งการแพร
ระบาดโรค
6. การเตรียมการดําเนินการเพื่อฟนฟูและชดเชยผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (โควิด19)

ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร/
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

184
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ผลการจัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยไดดาํ เนินมาตรการในการรับมือสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา โค)
ดังนี้ (19-วิด
1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามคําสั่งจังหวัดนครสวรรคตอสถานการณฉุกเฉินการแพรระบาดของ
โรคติดตอไวรัสโคโรนา เพื่อเปนการปองกันยับยัง้ การแพรระบาดของโรค (19-โควิด)
2. ประกาศมหาวิทยาลัย ตอแนวทางการปฏิบัติงาน และดําเนินงานของหนวยงานและบุคลากร ให
เปนไปตามมาตรการควบคุมปองการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา(19-โควิด) จังหวัดนครสวรรค
3. การเกาะติดสถานการณ ประชาสัมพันธขาวสาร ที่เปนประโยชน รณรงคปองกันการระบาดของ
โรคติดตอไวรัสโคโรนา (19-โควิด)
4. การจัดการเรียนการสอนทาง Online
5. การสมัครเรียนสอบสัมภาษณรายงานตัวนักศึกษาใหมทางออนไลน
6. การปรับรูปแบบการทํางาน Work at home
7. อาจารยและบุคลากร ลงเวลาปฏิบัติงาน ทาง ออนไลน
8. การปรับแผนงาน ยกเลิก เลื่อน การอบรม ประชุม กิจกรรม ที่มีคนจํานวนมาก ตามมาตรการในการ
ปองกันยับยัง้ การแพรระบาดโรค
9. การควบคุมการเขาออกพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายผูทีมี
มหาวิทยาลัย ฯ ทุกคน
10. .การเตรียมการดําเนินการเพื่อฟน ฟูและชดเชยผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอไวรัสโคโรนา (19-โควิด)
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมพื้นที่ในมหาวิทยาลัยไมใหเปนแหลงแพรระบาดของ
โรคติดตอไวรัสโคโรนา 19-โควิด))
ผลของเปาหมาย : บรรลุ 
สถานการณดําเนินงาน

ความเสีย่ งที่ยังคงอยู

ดําเนินงานแลว

ความเสีย่ งลดลง

ความเสี่ยง คือ การเกิดเหตุอัคคีภัย อันเนื่องมาจาก สภาพอากาศที่รอนและแหงแลง, อุปกรณไฟฟาเสื่อมสภาพ และ
สัตวบางชนิด (อาทิเชน กระรอก) กอกวนอุปกรณไฟฟาและสายไฟจนเสียหาย
อันเนื่องมาจากปจจัยเสี่ยง 3 ปจจัย คือ
ความเสี่ยง
การเกิดเหตุอัคคีภัย

ปจจัยเสี่ยง

1. สภาพอากาศที่รอนและแหงแลง
2.อุปกรณไฟฟาเสื่อมสภาพ
3. สัตวบางชนิด (อาทิเชน กระรอก) กอกวน
อุปกรณไฟฟาและสายไฟจนเสียหาย

ระดับความเสี่ยง (คะแนน)
โอกาส
ความรุนแรง
ระดับ
4
5
20 (สูงมาก)
2
4
8 (ปานกลาง)
3
3
9 (ปานกลาง)
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
เปาหมายในการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยไมเกิดเหตุการณอัคคีภัย
ปจจัยเสี่ยง
1.สภาพอากาศที่รอนและแหง
แลง

2.อุปกรณไฟฟาเสื่อมสภาพ

3. สัตวบางชนิด (อาทิเชน
กระรอก) กอกวนอุปกรณไฟฟา
และสายไฟจนเสียหาย

แนวทางการปองกันแกไขความเสี่ยง/
1) มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานอธิการบดี มอบหมายใหกลุมงาน
อาคารสถานที่และบริการเปนผูรับผิดชอบหลัก มอบหมาย
หนาที่ใหบุคลากรสวนงานอาคารสถานที่ สวนงานรักษาความ
ปลอดภัยในการเฝาระวัง ตรวจสอบพื้นที่ ในชวงสภาพอากาศ
ในหนาแลงโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย อัน
ไดแก กิ่งไมและเศษใบไมแหงจํานวนมากที่สามารถเปนเชื้อไฟที่
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
2) มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานอธิการบดี มอบหมายใหกลุมงาน
อาคารสถานที่และบริการ เปนผูรับผิดชอบหลัก มอบหมาย
หนาที่ใหบุคลากรสวนงานไฟฟาเปนผูตรวจเช็คสภาพอุปกรณ
ไฟฟาและสายไฟทั้งภายในและภายนอกอาคารใหพรอมใชงาน
ไมเสื่อมสภาพไมกอใหเกิดอัคคีภยั
3) มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานอธิการบดี มอบหมายใหกลุมงาน
อาคารสถานที่และบริการ เปนผูรับผิดชอบหลัก มอบหมาย
หนาที่ใหบุคลากรสวนงานไฟฟาเปนตรวจเช็คสภาพอุปกรณ
ไฟฟา และสายไฟฟาในจุดบริเวณที่เสี่ยงตอการถูกสัตวบางชนิด
กอกวนอุปกรณไฟฟาและสายไฟจนเสียหาย

ผูรับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝายบริหาร/
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ผลการจัดกิจกรรม
1) กลุมงานอาคารสถานที่และบริการเปนผูร ับผิดชอบหลัก และบุคลากรสวนงานอาคารสถานที่ สวนงานรักษาความ
ปลอดภัยดําเนินการเฝาระวัง ตรวจสอบพื้นที่ ในชวงสภาพอากาศในหนาแลงโดยปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยอันไดแก กิ่งไมและเศษใบไมแหงจํานวนมากทีส่ ามารถเปนเชื้อไฟไมใหเสีย่ งตอการเกิดอัคคีภัย
2) กลุมงานอาคารสถานที่และบริการ เปนผูรับผิดชอบหลัก มอบหมายหนาที่ใหบุคลากรสวนงานไฟฟาเปนผูตรวจเช็ค
สภาพอุปกรณไฟฟาและสายไฟทั้งภายในและภายนอกอาคารใหพรอมใชงานไมเสื่อมสภาพไมกอใหเกิดอัคคีภัย
3) กลุมงานอาคารสถานที่และบริการ เปนผูรับผิดชอบหลัก และบุคลากรสวนงานไฟฟาดําเนินตรวจเช็คสภาพอุปกรณ
ไฟฟา และสายไฟฟาในจุดบริเวณที่เสี่ยงตอการถูกสัตวกอกวนอุปกรณไฟฟาและสายไฟ และดําเนินการติดตั้งอุปกรณ
ครอบเพื่อปองกันสัตวกอกวน ในปที่ผานมานั้น มีเกิดเหตุการณทําใหไฟฟาลัดวงจรไฟฟาดับแตไมทําใหเกิดอัคคีภยั
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ มหาวิทยาลัยไมเกิดเหตุการณอัคคีภัย
ผลของเปาหมาย : บรรลุ 
สถานการณดําเนินงาน

ความเสีย่ งที่ยังคงอยู

ดําเนินงานแลว

ความเสีย่ งลดลง

186
มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
3. ในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
จัดทํากิจกรรม/โครงการเพื่อดําเนินงานจัดการความเสี่ยงและมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงโดยใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินความเสี่ยงฯ (RM3_NSRU) ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน คือ สิ้นสุด
ปงบประมาณนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ รวบรวมการรายงานผลการดําเนินความเสี่ยง
ฯ จากทุกหนวยงานโดยใชสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (RM4_NSRU)
และรายงานการประเมิน ผลและปรับ ปรุง แผนบริห ารความเสี่ย งมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค (RM3_NSRU) มา
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จาก ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เมื่อที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองแลวดําเนินการนําเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและนําไป
ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพตอไป
หลักฐาน
5-5.2(3) -NSRU-1 คําสั่งที่ 302 /2563 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2563
5-5.2(3)-NSRU-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของ 10 หนวยงาน
5-5.2(3)-NSRU-3 กระบวนในการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
5-5.2(3)-NSRU-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563
5-5.2(3)-NSRU-5 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(3)-NSRU-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประกาศ ลง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563
5-5.2(3)-NSRU-7 การวิเคราะหความเสี่ยง (RM1_NSRU :ตารางวิเคราะหปจจัยความเสีย่ ง ผลกระทบ และแนวทาง
การปองกันความเสีย่ ง) ปงบประมาณ 2563
5-5.2(3)-NSRU-8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
(RM2_NSRU)
5-5.2(3)-NSRU-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2563
5-5.2(3)-NSRU-10 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (RM3_NSRU) (รอบ 6 เดือน)
5-5.2(3)-NSRU-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
5-5.2(3)-NSRU-12 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (RM4_NSRU)
5-5.2(3)-NSRU-13 รายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ ง ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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5-5.2(3)-NSRU-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
5-5.2(3)-NSRU-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 19/2563
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2561 – 2565) ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการรายงาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนขอมูลในการวางแผนการ
บริ หารงานให มี ประสิท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผ ลเพื่ อ เป น แนวทางการประเมิ นตั ว ชี้วั ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร การพัฒ นา
มหาวิทยาลัยตามคาเปาหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งเพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ผูบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินงาน โดยยึดหลักในการปกครอง การ
บริ ห าร การจั ด การ การควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การต า ง ๆ ให เ ป น ไปในครรลองธรรม ผลการดํ า เนิ น งานพบว า ผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลครบถวนทั้ง 1๐ ประการ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีประสิทธิผลจากการบริหารงานโดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่บรรลุวัตถุประสงค
เพื่อใหเกิ ดประโยชนสูงสุ ด และคา เปา หมายของแผนยุ ทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค โดยมีก ารแตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม กํากับยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรที่วางไว รวมถึงใหขอเสนอแนะ และแนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตรตามเปลี่ยนแปลงไปของยุทธศาสตรชาติ
และสถานการณโลก มีรายละเอียดดังนี้
ผลการดํา เนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ราชการและแผนปฏิบั ติ การ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ นครสวรรค ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร โดยจัดสรรงบประมาณภาพรวมในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม และประเทศชาติ รอยละ 26.43 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน รอยละ 6.46 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รอ ยละ 0.83 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อทองถิ่นสูมาตรฐานสากล รอยละ 64.32 และ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล รอยละ
1.16
ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 จากทุกคณะและสถาบัน
ระบบ CHE QA มีผลคะแนนอยูในระหวาง 4.05 – 4.68 โดยผลการดําเนินงานอยูในระดับดี ถึง ดีมาก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีผลคะแนนอยูใน
ระหวาง 85.00 - 94.99 โดยผลการดําเนินงานอยูในระดับ A
โดยปจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางกวางขวางสงผลตอสภาวะทาง
เศรษฐกิจทําใหนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3
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สิงหาคม พ.ศ.2564 อนุมัติโครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคออก
ประกาศเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในชวงระยะเวลาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
การลดหยอนและขอกําหนด มีรายละเอียดดังนี้
การลดหยอน 50 % แบงเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 จํานวน 30 % เปนเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
สวนที่ 2 จํานวน 20 % เปนเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในทุกเดือนและในกรณีที่เปนประเด็นสําคัญ เชน ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจาก
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. หลักประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี และตามนโยบายบริหาร
การศึกษาเชิงรุกของมหาวิ ทยาลัย โดยอธิก ารบดีและคณะผูบ ริหารหน วยงานมี การดําเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 (ป พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ป 2564 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ /2564 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 การรายงานผลการ
ใชงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบเปนระยะ ๆ
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม กํากับงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณ และดูแลผลการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประกอบ 5 ประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน 45 ตัวชี้วัด โดยมีผลตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย จํานวน 37 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดไมบรรลุคาเปาหมาย จํานวน 8 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม
และประเทศชาติ รอยละ 13.33 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน รอยละ 24.44 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รอยละ 17.78 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปน
มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อทองถิ่นสูมาตรฐานสากล รอยละ 11.11 และประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับ
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล รอยละ 15.56 ผลรวม รอยละ 82.22
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรทั้ง
ดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เชน ระบบบริการการจัดการ Grow finance
management information system (3D) ที่ผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก เชน เว็บไซตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค เฟซบุค ไลน เพื่อใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ใหกับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป รวมถึงการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาและ
บุคลากร ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ จนไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงานภายนอก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรคไดคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคยัง
คํานึงถึงความประหยัด โดยมีมาตรการประหยัดคาใชจาย เชน
- การประหยัดกระดาษ โดยการสรางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting System) และ Application
NSRU e-meeting เพื่อลดกระดาษที่ใชในการประชุม
- การประหยัดคาสาธารณูปโภค โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีการรายงานคาน้ําประปา และไฟฟา
เพื่อใหหนวยงาน ตระหนัก และชวยการลดใชน้ําประปา และไฟฟา เกินความจําเปน
พรอมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานไดจัดทําแผนความเสี่ยงของทุก
หนวยงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ในการดําเนินงานที่จะสงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานได
3. หลักการตอบสนอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน วิจัย บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงหลักการตอบสนองความตองการของผูรับบริการตาง ๆ การใหบริการที่สามารถ
ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและสรางความเชื่อมั่นความไววางใจ ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่เปน
พลังของแผนดินในการพัฒนาทองถิ่นสูสากลเพื่อใหบริการกับประชาชนในทองถิ่นหรือภูมิภาคในเขตการใหบริการ โดย
มหาวิทยาลัยมุงเนนการตอบสนองความคาดหวังและความตองการของกลุมเปาหมาย 2 กลุมหลักคือ 1) นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ 2) ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียที่อยูภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) การตอบสนองความคาดหวังและความตองการของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน
- สํา นัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรคมุ งเนนการให บริ การ ดา น
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ซึ่งไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015 และไดรับการรับรอง ISO 9001:2008 จากปการศึกษาที่ผานมา ในสวนของศูนยวิทยบริการ ไดเพิ่ม
ชวงเวลาการใหบริการ จากเวลา 08.30 – 18.00 น. เปน 08.15 – 18.30 น. ตามผลการสํารวจความตองการของ
ผูใชบริการ
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการดําเนินงานที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการให บริการตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพื่อสรางความพึงพอใจแกนักศึกษาผูรับบริการ โดยในปการศึกษา 2563 สามารถบรรลุ
เปาหมายและไดคาคะแนน 5.00 คะแนน
4. หลักการรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและผูบริหารได
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อยางครบถวนและครอบคลุมภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดไวในมาตรา 7 และ 8 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดยไดกําหนดเปน 4
พันธกิจ ประกอบดวย 1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 2) วิจัย
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถิ่น 3) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ 4) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งในการจัดการศึกษานั้น ไดมี
ขอกําหนดใหทุกหลักสูตรจะตองบริหารหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดจากหนวยงานตนสังกัด คือ สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งบางหลักสูตรตองผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดวย กอนที่จะรับสมัครนักศึกษาใหม
และกําหนดใหมีการประเมินตนเองและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ทุกปการศึกษา
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สําหรับการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดมอบหมายสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ทําหนาที่ในการสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบงานการ
ใหบ ริการวิช าการอย างมี ประสิท ธิภาพ โดยเนนการใหบ ริการแก นักศึ กษา อาจารยแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการประเมินในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 ในดานการวิจัยและการ
บริการวิชาการแกสังคมนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนาที่กํากับดูแล
ดานการบริหารงานวิจัยและเปนศูนยกลางในการสงเสริมการใหบริการวิชาการ การปรับปรุง ถายทอด และการพัฒนา
เทคโนโลยี โดยจัดทํ าการสํ ารวจความตอ งการของชุมชน และประสานงานกั บคณะและหนว ยงานระดับคณะรับไป
ดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการ ตามความคาดหวังของประชาชน ซึ่งมีผลการประเมินในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและทองถิ่นนั้นนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมอบหมายใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานดําเนินการ และไดรับผลการ
ประเมินประกันคุณภาพอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะมีศูนยวิทยบริการซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน
โดยรอบ เนื่องจากมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพ โดยในปการศึกษา 2563 ไดรับผลการประเมินประกันคุณภาพอยู
ในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67
5. หลักความสุจริตและโปรงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการดําเนินงานดวยความสุจริตและโปรงใสในการดําเนินงาน โดยมีการรายงาน
การเงินและบัญชี เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในทุกไตรมาส (5-5.1(4)-NSRU-5.3)
และมหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการบริหารการเงินและบัญชี การบริหารแผนงาน การ
ประกันความเสี่ยงในระดับตาง ๆ รวมถึงมีคณะกรรมการติดตาม กํากับยุทธศาสตรที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานักและสถาบัน แลวรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พรอมเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกระบวนการเปดเผย
อยางตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม
ตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยและเว็บไซตหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี น โยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ร ะหว า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ หน ว ยงาน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีฝายงานประชา สัมพันธ รวมทั้งจัดทําเว็บไซต สื่อสังคมออนไลน และสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ แจ งข อ มู ล ขา วสาร อั ต ราคา ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา การบริก ารวิ ชาการ การบริ การอื่ น ๆ และการจั ด ซื้อ จั ด จ า ง
อิเล็กทรอนิกส ใหกับประชาชนทั่วไปใหสามารถรับรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม หรือกระบวนการตาง ๆ และ
สามารถตรวจสอบได
ในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีผลคะแนนอยูในระหวาง 85.00 94.99 โดยผลการดําเนินงานอยูในระดับ A
6.หลักการมีสวนรวม
ในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบโดยเปดโอกาสใหนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
มหาวิทยาลัย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามกระบวนการหลักการมีสวนรวม เพื่อใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู
ทําความเขาใจ แสดงทัศนะ เสนอปญหา หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ คิดแนวทาง แกไขปญหา รวมทั้งในกระบวนการ
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ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา เชน
- โครงการศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2563"
- การประชุมของคณะ สํานัก สถาบัน ที่มีคณะกรรมการประจําที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขารวม
- การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร โดยมี ตั ว แทนจากหั ว หน า หน ว ยงาน ทั้ ง คณบดี ผู อํ า นวยการศู น ย
ผูอํานวยการสํานัก
- การเขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
- การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)รวมกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
นอกจากนี้ ในทุกเดือนยังมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย ตัวแทนคณาจารยที่ไดรับการคัดเลือก มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ
แสดงทัศนะ เสนอปญหา รวมคิดแนวทางการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมในกระบวนการ พัฒนา
รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงานในการจัดการศึกษาและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย ได เ ป ด ช อ งทางการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และผู มี ส ว นได เ สี ย ภายนอก
มหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นหรือรองเรียนมายังผูบริหารโดยตรงผานทางโทรศัพท และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
7. หลักการกระจายอํานาจ
อธิ ก ารบดี ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารงานโดยถื อ หลั ก การกระจายอํ า นาจ ความ
รับผิดชอบ และการดําเนินการใหแกรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีฝายตาง ๆ รวมทั้ง คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และ
สถาบัน โดยใหมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนในการบริหารงาน วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานอื่น ๆ
ที่ เกี่ยวของภายใตกรอบอํานาจของกฎหมาย สงผลทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ชัดเจน ถูกตอง โดยบุคลากร ผูมี
สวนไดเสีย และผูรับบริการมีความพึงพอใจ
8. หลักนิติธรรม
ผูบริหารโดยอธิการบดีและคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยการยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของเปนหลัก ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เปนตน โดย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ ที่ใชในมหาวิทยาลัย ตอง
ผานกระบวนการคัดกรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และสวนงานวินัยและนิติกร
ของกลุมงานการเจาหนาที่ ที่ทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ ทั้งในสวนของการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
กิจการนักศึกษา กอนที่จะนํามาหารือในคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึง
ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ รวมถึงชวยตีความในขอ
กฎหมายที่อาจกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ เพื่อใชเปนหลักในการบริหารงานทําใหเกิดความสุจริต โปรงใส ยุติธรรม
เสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําเปนรูปเลม และในเว็บไซต
ประกาศไปยังทุกหนวยงานและเผยแพรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยยังไดมีการทบทวนกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง เปนธรรม และเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันอีกดวย
นอกจากนี้ยังมีสํานักงานตรวจสอบภายใน ที่สามารถปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระในการตรวจสอบหนวยงานให
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับที่วางไว รวมทั้งมีคณะกรรมการอุธรณรองทุกข เพื่อรับขอรองเรียนที่อาจเกิด
จากการใชระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหการใชอํานาจของระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการมีความเปนธรรมไม
เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
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9. หลักความเสมอภาค
ผูบริหารไดกําหนดเปนกลยุทธที่ชัดเจนในการสรางโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่จะเขา
มาศึกษาในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะไดรับการบริการดานวิชาการและอื่น ๆ อยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนนักศึกษาไทย นักศึกษาตางชาติ รวมทั้งนักศึกษาที่มีความพิการทางรางกาย รวมทั้งมีประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ คณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา แกนักศึกษา ทุนวิจัย และงบประมาณในการบริการวิชาการ
ตาง ๆ แก บุคลากรในทุกหนวยงานเพื่อใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ในการรับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือก โดยมีระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑกําหนดวิธีปฏิบัติ
ไดอยางเปนระบบ ชัดเจน ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการและการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทําใหเกิด
ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน รวมทั้งจะมีการประกาศไปยังหนวยงานตาง ๆ ผานบอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซต
มหาวิทยาลัย ขณะที่การสรรหา การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มี
ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑกําหนดวิธีปฏิบัติอยางเปนระบบ ชัดเจน โดยบุคลลากรมีสวนรวมในการสรรหา รวมทั้งมี
สภามหาวิทยาลัยที่มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ไมไดมีสวนไดสวนเสียเปนผูคัดกรอง ซึ่งภายในปการศึกษา 2563 ไมพบ
ขอรองเรียนจากกระบวนการสรรหา จากการสรรหาผูบริหารในระดับคณะ ศูนย สํานัก จํานวน 5 ตําแหนง ไดแก
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. หลักมุงเนนฉันทามติ
ผูบริหารยึดหลักแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข คือ การเคารพ
มติของเสียงสวนใหญ ขณะเดียวกันก็เคารพในความเห็นที่แตกตาง โดยมหาวิทยาลัยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทุกเดือน เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของผานคณบดีและผูอํานวยสํานัก สถาบัน ซึ่งมีทั้งเรื่องที่สามารถ
นํามติไปดําเนินการได และบางเรื่องตองนําเขาขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล คือ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดปรับปรุงขอบังคับวาดวยการ
อุทธรณและรองทุกข พ.ศ. 2562 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการดําเนินการทางวินัย การ
สอบสวน การพิจารณาการลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจาก ราชการไวกอน พ.ศ. 2562
ใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว และการแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
หลักฐาน
5-5.2(4)-NSRU-1 แผนปฏิบัตริ าชการและแผนปฏิบัติการ 2563
5-5.2(4)-NSRU-2 ดัชนีชี้วัดผลงาน ในการดําเนินงาน ปการศึกษา 2563
5-5.2(4)-NSRU-3 คําสั่งแตงตั้งกลุม งานของสํานักงานที่กํากับติดตามการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
5-5.2(4)-NSRU-4 รายงานการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ประจําปการศึกษา 2563
5-5.2(4)-NSRU-1.1 คํารับรองการปฏิบัตริ าชการระหวางนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกบั อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(4)-NSRU-1.2 คํางคณะกรรมการติ
สั่
ดตามกํากับยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย
5-5.2(4)-NSRU-1.3 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
5-5.2(4)-NSRU-1.4 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สํานัก และสถาบัน
5-5.2(4)-NSRU-1.5 ตาราง ป.1 จากระบบ CHE QA Online
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5-5.2(4)-NSRU-1.6 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(4)-NSRU-1.7 ตัวอยางรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
5-5.2(4)-NSRU-2.1 นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(4)-NSRU-2.2 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะที่ 1 พ.ศ.2561-2564
5-5.1(4)-NSRU-2.5
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 1 (28 มกราคม พ.ศ. 2564)
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 2 (22 เมษายน พ.ศ. 2564)
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 3 (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 4
5-5.2(4)-NSRU-2.6 รูปการประชุมคณะกรรมการติดตาม กํากับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
2564http://plan.nsru.ac.th/activity_detail=2220
5-5.2(4)-NSRU-2.7 ระบบบริการการจัดการ Grow finance management information system (3D)
5-5.2(4)-NSRU-2.8 เว็บไซตมหาวิทยาลัย http://www.nsru.ac.th/
เฟสบุค https://www.facebook.com/nsrunews/
5-5.2(4)-NSRU-2.9 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting System) https://e-meeting.nsru.ac.th/
5-5.2(4)-NSRU-2.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง
5-5.2(4)-NSRU-2.11 แผนบริหารความเสีย่ งของทุกหนวยงาน
http://president.nsru.ac.th/qa/show_question.asp?qaqid=81
5-5.2(4)-NSRU-3.1 ผลการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2008
http://aritc.nsru.ac.th/detail_ativity.php?event_id=620
5-5.2(4)-NSRU-3.2 http://aritc.nsru.ac.th/detail_new.php?news_id=1974
5-5.2(4)-NSRU-3.3 ผลการประเมินตนเองของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตัวบงชี้ที่ 1 ระดับความสําเร็จของ
รอยละ เฉลี่ยถวงน้ําหนักใน ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาใหม
5-5.2(4)-NSRU-4.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
5-5.2(4)-NSRU-4.2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563
5-5.2(4)-NSRU-4.3 รายงานการประเมินตนเอง สํานักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2563
5-5.2(4)-NSRU-4.4 รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจยั และพัฒนา ประจําปการศึกษา 2563
5-5.2(4)-NSRU-4.5 รายงานการประเมินตนเองสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563
5-5.2(4)-NSRU-4.6 รายงานการประเมินตนเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2563
5-5.2(4)-NSRU-5.1
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 1 (28 มกราคม พ.ศ. 2564)
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 2 (22 เมษายน พ.ศ. 2564)
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 3 (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 4
5-5.2(4)-NSRU-5.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ติดตาม กํากับยุทธศาสตร พัฒนามหาวิทยาลัย
5-5.2(4)-NSRU-5.3 ตัวอยางรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ผลการปฏิบตั ิตาม มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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5-5.2(4)-NSRU-5.4
- เว็บไซตมหาวิทยาลัย http://www.nsru.ac.th/
- เฟสบุค https://www.facebook.com/nsrunews/
- NSRU Channel มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค https://www.youtube.com/channel/UC36Zi0jqe2n_FG1E2bBZ4g
- อินสตราแกรม https://www.instagram.com/nsru_news/ ฯลฯ
5-5.2(4)-NSRU-5.5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5-5.2(4)-NSRU-6.1 โครงการศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2563 http://www.nsru.ac.th/th/event/2160
5-5.2(4)-NSRU-6.2 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่2/2564
http://www.nsru.ac.th/th/event/2054
5-5.2(4)-NSRU-6.3 ตัวอยางภาพ ประชุมวิชาการเครือขาย สํานักวิทยบริการฯ มรภ.ภาคเหนือ ครั้งที่ 11
http://www.nsru.ac.th/th/event/2090
5-5.2(4)-NSRU-6.4 ตัวอยางภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหาร http://www.nsru.ac.th/th/event/2055
5-5.2(4)-NSRU-6.5 ตัวอยางภาพ ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ
รวมรับฟงการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
https://photos.google.com/share/AF1QipPXeVWbT3JSsAbIjKsMYVLwSFDS__QO7botgYcVGpZQAUVv41yl
2XD00D51IBlfOQ?key=SmszZnhXS1ZwcDllWmNqdHYyZWxVNkpjY0FRa1ZB
5-5.2(4)-NSRU-6.6 ตัวอยางภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค MOU ความรวมมือกับโรงเรียน 35 แหง ยกระดับ
คุณภาพชุมชนและการศึกษา http://www.nsru.ac.th/th/event/1994
5-5.2(4)-NSRU-6.7 ตัวอยางภาพ การประชุมสภามหาวิทยาลัย http://www.nsru.ac.th/th/event/2163
5-5.2(4)-NSRU-6.8 สายตรง อธิการบดี และคณบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
-อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค http://ita.nsru.ac.th/direct_line
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม http://ait.nsru.ac.th/directDean.php
5-5.2(4)-NSRU-7.1 คําสั่งมอบอํานาจรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดี 2560
http://personel.nsru.ac.th/คําสั่ง%20มหาลัย/มอบอํานาจใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการ%20ปฏิบัติราชการ
แทน%202560.pdf
5-5.2(4)-NSRU-7.2 คําสั่ง การมอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบันและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดี http://personel.nsru.ac.th/คําสั่ง%20มหาลัย/การมอบอํานาจให
คณบดี%202560.pdf
5-5.2(4)-NSRU-8.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
5-5.2(4)-NSRU-8.2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
5-5.2(4)-NSRU-8.4 คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
5-5.2(4)-NSRU-8.5 ระเบียบ ขอบังคับ ในเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย http://council.nsru.ac.th/index.php
5-5.2(4)-NSRU-8.6 ตัวอยาง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เรื่อง การพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ กศ.บป. ในชวงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ....
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5-5.2(4)-NSRU-8.7 เว็บไซตสาํ นักงานตรวจสอบภายใน http://audit.nsru.ac.th/
5-5.2(4)-NSRU-8.8 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
5-5.2(4)-NSRU-9.2 ตัวอยาง ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2563
5-5.2(4)-NSRU-9.3 ตัวอยางภาพ ทุนการศึกษากลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2563 http://www.nsru.ac.th/th/event/1938
5-5.2(4)-NSRU-9.4 ตัวอยาง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ คณะกรรมการ พิจารณาทุนวิจัย และบริการวิชาการ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.nsru.ac.th/2020/?page_id=45
5-5.2(4)-NSRU-9.5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. พ.ศ. 2557
5-5.2(4)-NSRU-9.6 เว็บไซตรับสมัครงานกองการเจาหนาที่ http://www.nsru.ac.th/th/news/recruitment/recruit
5-5.2(4)-NSRU-9.7 ประกาศผลการลงคะแนนหยั่งเสียง ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศผลการลงคะแนนหยั่งเสียง ตําแหนง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5-5.1(4)-NSRU-10.1 ตารางกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
5-5.1(4)-NSRU-10.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2562
5-5.1(4)-NSRU-10.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการดําเนินการ ทางวินัย การสอบสวน การ
พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.2562
5-5.1(4)-NSRU-10.4 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ อุทธรณและรองทุกข
5-5.1(4)-NSRU-10.5 รูปกิจกรรม ปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1
ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563http://www.nsru.ac.th/th/event/2035
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูต ามระบบ
ผลดําเนินงาน
การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผานมานั้น มีจุดมุงหวังเพื่อใหทุกหนวยงานแสวงหาองคความรูใหมจาก
การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ เทคนิคการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประสบการณเฉพาะบุคล มารวม
ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และนําความรูนั้นมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ภายใตการนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมและกํากับติดตามการจัดการความรู
ของหนวยงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ดังนี้
 ดานการสงเสริม/สนับสนุน
1. ทบทวนนโยบายการจัดการความรูฯ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ระดับ
หนวยงาน และสอดคลองกับการดําเนินงานในสถานการณปจจุบัน
2. สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใชในการดําเนินงานดานการจัดการความรู แกทุกหนวยงาน
3. มีการจัดทําแผนการจัดการความรู และกระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงาน
4. จัดหาแหลงรวมรวบเผยแพรความรู และขอมูลที่เกี่ยวของ เชน
http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km (เพจการจัดการความรู)
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https://blog.nsru.ac.th/ (nsru blog มุมแลกเปลี่ยนความรู)
http://ns.nsru.ac.th/ (คลังความรูเพื่อการแบงปน)
 ดานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมอบหมายสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน ดานการ
จัดการความรู การติดตามและประเมินผลการดําเนินการจัดการความรูจากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการกํากับ
ติดตามดําเนินงานและผลการติดตาม ดังนี้
การติดตามครั้งที่ 1 (สิงหาคม–ตุลาคม 2563)
กิจกรรมที่ติดตาม
1. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู ปการศึกษา 2563 ระดับหนวยงาน
2. การจัดทําแผนการจัดการความรู ระดับหนวยงาน ทั้ง 10 หนวยงาน
วัตถุประสงคของการติดตาม
1. เพื่อใหทุกหนวยงานดํ าเนินการจัดทําแผนการจั ดการความรู ภายในหนว ยงาน ที่มีกระบวนการและ
ขั้นตอนเปนไปตามแนวทางการจัดการความรูที่เหมาะสม
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบขอมูลประเด็นการจัดการความรู ระดับคณะ /สํานัก สถาบัน ใหมีความครบถวน
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระดับคณะ ไดแก 1) ดานการจัดการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต
2) ดานการวิจัย
ระดับสํานัก/สถาบัน ไดแก 1) ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหนวยงาน พัฒนาบุคลากร
วิธีการกํากับติดตาม
1. ชี้ แจงนโยบายการดําเนินงานและเปาหมายจั ดการความรูระดับคณะ สํา นัก/สถาบั น ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการวิชาการฯ
2. บันทึกขอความเวียนติดตามการจัดทําแผนฯ ใหทุกหนวยงานจัดสงแผนการจัดการความรูระดับหนวยงาน
แกมหาวิทยาลัยฯ
3. จัดเก็บรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูลลงในเว็บเพจการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ผลการติดตามพบวา ทุกหนวยงานมีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ครบถวน ครอบคลุมดานการผลิตบัณฑิต และการวิจัย สําหรับหนวยงานระดับคณะ และดานการพัฒนาองคกร ในระดับสํานัก
และสถาบัน ประเด็นความรูที่ไดทั้ง 10 หนวยงาน มีดังนี้
ดานการผลิตบัณฑิต ไดแก
1. ทักษะการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3. สงเสริมนักศึกษาใหมีความรูและคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4. การพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพใหมีสมรรถนะสูงขึ้นและการจัดการความรูในองคกร
5. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานสมรรถนะการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ดานการวิจัย ไดแก
1. การเพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนําไปใช
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ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนและทองถิ่น
2. การเพิ่มขีดความสามารถทางดานวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะทาง
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
3. การสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
4. การจัดการเรียนรูดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตและการวิจัย
5. การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพคณาจารยสมรรถนะดานงานวิจัยเพื่อการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม
ดานการพัฒนาหนวยงานสนับสนุน ไดแก
1. ขั้นตอนพิธีการวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา
2. การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน: คูมือการปฏิบัติงาน
3. การจัดระบบการใหบริการที่เปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ (การรับสมัครนักศึกษา)
4. การพัฒนากระบวนการใหการปฏิบัติงานประจําดวยระบบสารสนเทศ
5. การใชวิจัยเปนฐานในการนําองคความรูมาถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเปนตนแบบของบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตัวชี้วัดของการติดตามครั้งที่ 1
ตัวชี้วดั
คณะ /สํานัก /สถาบัน มีแผนการจัดการความรู ระดับ
หนวยงานที่มีการกระบวนการและขั้นตอนเปนไปตามแนว
ทางการจัดการความรู จาก ก.พ.

คาเปาหมาย
รอยละ 100

ผลของเปาหมาย
ดําเนินการครบถวน
ทั้ง 10 หนวยงาน
(รอยละ 100)

สถานะ
บรรลุ

จํานวนประเด็นความรูภาพรวม ทั้งดานผลิตบัณฑิต ดาน
การวิจยั และดานการพัฒนาหนวยงาน

ไมนอยกวา
10 ประเด็น
ความรู

10 ประเด็นความรู

บรรลุ

การติดตามครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ 2564)
กิจกรรมที่ติดตาม
1. ติดตามความกาวหนาการจัดการความรู ระดับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน
2. สํารวจการดําเนินโครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงาน
วัตถุประสงคของการติดตาม
1. เพื่อติดตามการดําเนินงาน และรับทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการจัดการความรูของแตละ
หนวยงานพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข
2. เพื่อใหทุกหนวยงานมีการดําเนินโครงการ /กิจกรรมครบถวนตามแผนฯ
วิธีการกํากับติดตาม
1. บันทึกขอความเวียน ที่ ว645/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ติดตามรายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานระดับหนวยงาน รอบ 6 เดือน ตามแบบฟอรม KM1_NSRU
2. ติดตามผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนฯ
ผลการติดตามพบวา
1. การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามแผนการจั ด การความรูข องแตล ะหน ว ยงาน มีก ารดํ าเนิ น งานเป น ไปตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน จํานวน 8 หนวยงาน (ประกอบดวย 3 คณะ และ 5
หนวยงานสนับสนุน)
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2. กรณีที่บางหนวยงานยังไมไดจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม เนื่องมาจาก 1) ยังไมถึงชวงระยะเวลาการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานที่กําหนด และ 2) มีการเลื่อนแผนการดําเนินงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนวาระ
ของคณะผูบริหาร และผูรับผิดชอบงานในสวนที่เกี่ยวของ
3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรายงานผลการกํากับติดตาม การดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6
เดือน แกรองอธิการบดีฝายวิชาการฯ แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการดานวิชาการ และคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อ
รับทราบ และใหขอเสนอแนะ
ตัวชี้วัดของการติดตามครั้งที่ 2
ตัวชี้วดั
หนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน มีการดําเนินงานครบถวนตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด ไวตามแผน

คาเปาหมาย
ครบทั้ง 10
หนวยงาน
(รอยละ 100)

ผลของเปาหมาย
ดําเนินการ 8
หนวยงาน

สถานะ
ไมบรรลุ

การติดตามครั้งที่ 3 (เมษายน 2564)
กิจกรรมที่ติดตาม
1. ติดตามความกาวหนาการจัดการความรู ระดับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน
2. สํารวจการดําเนินโครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงาน
วัตถุประสงคของการติดตาม
1. เพื่อติดตามการดําเนินงาน และรับทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการจัดการความรูของแตละ
หนวยงานพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข
2. เพื่อใหทุกหนวยงานมีการดําเนินโครงการ /กิจกรรมครบถวนตามแผน
3. เพื่อประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ ของแตละหนวยงาน
4. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน
วิธีการกํากับติดตาม
1. บั น ทึ ก ข อ ความ ติ ด ตามรายงานความก า วหน า ผลการดํ า เนิ น งานระดั บ หน ว ยงาน รอบ 9 เดื อ น ตาม
แบบฟอรม KM2_NSRU
2. ติดตามการดําเนินโครงการ /กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลการติดตามพบวา ชวงการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ระหวางกุมภาพันธ – เมษายน 64) การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน มีการดําเนินงานเปนไปตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนการจัดการ
ความรูของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. หนวยงานที่มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานครบถวน จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ย น สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หนวยงานที่มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานเพียงบางสวน จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หนวยงานที่ยังไมดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร และคณะ
วิทยาการจัดการ
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ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และแนวทางแกไขจากผูบริหารในภาพรวม
1. มีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารตามวาระในบางหนวยงาน จึงสงผลใหการดําเนินกิจกรรมบางสวนมีความ
ลาชา และมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
2. บางหนวยงานการเลื่อนระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม เพราะไดรับผลกระทบจากการที่มหาวิทยาลัยฯ
ประกาศมาตรากรปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 สงผลใหบางหนวยงานไมสามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมได ทั้งนี้มหาวิทยาลัย และสวนงานที่เกี่ยวของไดมีนโยบายขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในภาพรวม
ตัวชี้วัดของการติดตามครั้งที่ 3
ตัวชี้วดั
หนวยงานดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรูให
บรรลุตามแผนที่กําหนด
จํานวนองคความรูที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม

คาเปาหมาย
รอยละ 80 ของ
หนวยงาน
ทั้งหมด
อยางนอย 10
องคความรู

ผลของเปาหมาย
สถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 สงผลให
การดําเนินงานไม
เปนไปตามแผน

สถานะ
ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

การติดตามครั้งที่ 4 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
กิจกรรมที่ติดตาม
1. ติดตามความกาวหนาการจัดการความรู ระดับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
2. ติดตามผลดําเนินโครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงาน
3. ติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน
วัตถุประสงคของการติดตาม
1. เพื่อติดตามการดําเนินงาน และรับทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการจัดการความรูของแตละ
หนวยงานพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข
2. เพื่อใหทุกหนวยงานมีการดําเนินโครงการ /กิจกรรมครบถวนตามแผน
3. เพื่อประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ ของแตละหนวยงาน
4. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน
วิธีการกํากับติดตาม
1. บันทึกขอความเพื่อติดตามรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน รอบ 12 เดือน ตาม
แบบฟอรม KM2_NSRU
2. ติดตามผลของการจัดการความรู และการนําความรูไปใชประโยชน ตามแบบฟอรม KM3_NSRU
ผลการติด ตามพบวา ช วงการดํา เนิน งานรอบ 12 เดือ น (ระหว างกุพฤษภาคม–สิง หาคม 64) การดํา เนิ น
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้
1. หนวยงานที่มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานครบถวนเปนไปตามแผนฯ ไดแก คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
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2. หนวยงานที่มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานครบถวน แตลาชากวาแผนฯ ไดแก
คณะครุศาสตร เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมเปนเดือน
สิงหาคม
การติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน
การติดตามการนําองคความรูไปใชประโยชนนั้น ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการนําความรูไปใชประโยชนทั้ง
ในดานการสงเสริมการผลิตบัณฑิต การวิจัย สําหรับหนวยงานระดับคณะ และดานการบริหารจัดการ/พัฒนาองคกร
สําหรับหนวยงานสนับสนุน แตยังไมสะทอนใหเห็นวาความรูนั้นคือสิ่งใด นําไปใชที่ใด/กลุมใด วิธีการนําความรูไปใชและ
ผลของการนําความรูไปใชเปนอยางไร ซึ่งการนําเสนอรายงานผลมีเพียงภาพรวมการนําไปใชประโยชนเทานั้น
ผลสําเร็จของการสงเสริมการจัดการความรู
ผลสํ าเร็จของการดํา เนิ นกิ จกรรมตามแผนการจัดการความรู แต ละองค ความรู จะพิ จารณาจากการบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของแตละองคความรู โดยใชผลของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.2 เกณฑมาตรฐานขอ 5 มาใชในการคํานวณความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน
การคํานวณคะแนน
จํานวนหนวยงานที่มกี ารดําเนินการจัดการความรู
และผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในตัวบงชีท้ ี่ 5.2 เกณฑขอ 5*

X 100

จํานวนหนวยงานทั้งหมดภายในสถาบัน

ระดับคะแนน
รอยละความสําเร็จของการจัดการความรูในภาพรวม

1

2

3

4

5

60

70

80

90

100

จากผลการประเมินผลการจดการความรูตามเกณฑการประเมินคุณภาพฯ จากหนวยงานทั้ง 10 หนวยงาน มี
หนวยงานที่การดําเนินงานตามแผนฯและผานการประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพภายใน จํานวน 8 หนวยงาน คิดเปน
รอยละ 80 มีผลสําเร็จของการดําเนินงานอยูที่ระดับ 3 คะแนน
ขอสังเกตจากการกํากับติดตามฯ ในปการศึกษา 2563
1. กิจกรรมการจัดการความรู ยังไมมีความหลากหลายและมีเพียงกิจกรรมที่ดําเนินการภายใตการประเด็น
การผลิตบัณฑิต และการวิจัยเทานั้น ยังไมพบการขยายผลไปยังประเด็นอื่น
2. ในบางหนวยงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการนําความรูภายในหนวยงานไปถายทอดใหแก
หนวยงานภายนอก เชน กิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตรฯ ที่มีการนําความรูจากการจัดการเรียนการสอน/การ
บริการวิชาการ/งานวิจัยในรอบปที่ผานมาซึ่งเปนองคความรูเดิมที่มีอยูแลว ไปถายทอดใหแกโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่บริการ (MOU-ECI63) แตกิจกรรม/โครงการดังกลาวไมถูกระบุไวในแผนการจัดการความรู เปนตน
3. กิจกรรม/โครงการมีการดําเนินงานคอนขางลาชากวาแผนที่กําหนด การปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงาน
ภายใตสถานการณที่เปนอุปสรรคยังไมทันตอสถานการณเทาที่ควร

201
มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
4. การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน การใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อุปสรรคแกหนวยงานตาง ๆ ยัง
ไมสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมเทาที่ควร การสื่อสารระหวางหนวยงานนอย ซึ่งสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานในบางหนวยงาน
แนวทางการปรับปรุงในปการศึกษา 2564
1. จัดใหมีก ารดํ าเนิ นกิจ กรรมการแลกเปลี่ยนเรีย นรูร วมกั นระหวา งหน วยงานภายในมหาวิท ยาลั ยทั้ง 10
หนวยงาน เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรู /เทคนิคตาง ๆ รวมกันทั้ งในดานวิชาการ และเทคนิคการปฏิบัติ ซึ่งจะ
กอใหเกิดองคความรูใหมที่แสดงถึงเอกลักษณของการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น (รอบที่ผานมายังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม)
2. ทบทวนกระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม มีความใกลชิดและการมีสวนรวมกับ
คณะ สํานัก/สถาบัน ตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหบรรลุเปาหมายในทุกหนวยงาน
หลักฐาน
5-5.2(5)-NSRU-1 แนวทางการดําเนินงานและกํากับติดตามการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2563
5-5.2(5)-NSRU-2 ปฏิทินการดําเนินงาน ระดับคณะ/หนวยงาน และการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย
5-5.2(5)-NSRU-3 แผนการจัดการความรูร ะดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2563
5-5.2(5)-NSRU-4 สรุปขอมูลการดําเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการความรู (7 ขั้นตอน) ตามแบบฟอรม
รอบ 6 เดือน
5-5.2(5)-NSRU-5 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม โครงการตามแผนการจัดการความรู รอบ 6 เดือน (KM2_NSRU6)
5-5.2(5)-NSRU-6 สรุปขอมูลการดําเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการความรู (7 ขั้นตอน) ตามแบบฟอรม
รอบ 9 เดือน
5-5.2(5)-NSRU-7 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม โครงการตามแผนการจัดการความรู รอบ 9 เดือน (KM2_NSRU9)
5-5.2(5)-NSRU-8 สรุปผลการกํากับติดตามการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน
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5-5.2(5)-NSRU-9 การนําองคความรูไปใชประโยชน (KM3_NSRU)
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2563 โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2562 มาประกอบการพิจารณาซึ่งคณะกรรมการเสนอแนะใหแยกแผนบริหารบุคลากรกับแผนพัฒนาบุคลากร
ออกจากกันจึงเห็นควรดําเนินการตามขอเสนอแนะในการจัดทําแผนออกเปน 4 แผน ดังนี้
1.แผนบริหารบุคลากร สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการประชุมกําหนดใหทุกคณะ จัดทําแผนบริหารอาจารย ตั้งแตการจัดทํากรอบ อัตรากําลัง
สงเสริมใหทําผลการทางวิชาการ สรางแรงจูงใจตาง ๆ เชน สวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบ การยกยองเชิดชู
กระบวนการกํากับติดตาม
1.1 กําหนดใหคณะดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังนําสงหนวยงานกลุมงานการเจาหนาที่
1.2 มหาวิทยาลัยมอบใหกลุมงานการเจาหนาที่ ดําเนินการจัดหาอัตรากําลังตามกรอบที่วาง
1.3 บรรจุ แตงตั้งอาจารยและจัดสงใหคณะตามภาระงานของแตละคณะ
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1.4 คณะดําเนินการปฐมนิเทศอาจารยบรรจุใหม จัดอบรมเพิ่มความรูในการทําผลงานทางวิชาการ
1.5 มหาวิทยาลัยแจงใหคณะดําเนินการพิจารณาความดีความชอบตามหลักธรรมภิบาล และแจงผลการ
พิจารณาตอมหาวิทยาลัย
1.7 มหาวิทยาลัยและคณะมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติใหกับอาจารยที่มผี ลงานดีเดน
1.8 สนับสนุนใหอาจารยไดไปศึกษา อบรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active learning การศึกษาดูงาน
ทั้งในและตางประเทศ
1.9 มีสวัสดิการดานคารักษาพยาบาลใหกับอาจารยและสวัสดิการดานที่พักอาศัย
ผลการดําเนินงาน
1.1 มีกรอบอัตรากําลัง กรอบอัตรากําลัง ป 2562- 2565
1.2 มีการบรรจุแตงตั้งอาจารย สายวิชาการ 10 ครั้ง จํานวน 23 อัตรา
อัตรากําลัง
สายวิชาการ
อัตรากําลัง
สายวิชาการ

อัตราที่มีอยูตามกรอบ
420

อัตรากําลังที่พึงมี
460

อัตรากําลังที่ขอเพิ่มในป 2563
อัตราที่มีอยูในปจจุบัน
อัตรากําลังที่พึงมี
407
460

1.3 มีการปฐมนิเทศอาจารยที่ไดรบั การบรรจุแตงตั้งใหม จัดอบรมเพิ่มความรูในการทําผลงานทางวิชาการคิด
เปนรอย 80 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดที่เขารับการอบรม
1.4 สวัสดิการดานที่พักอาศัย
1.5 สวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
1.6 สวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร
1.7 สวัสดิการดานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ
แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ การศึกษาระดับปริญญาเอก การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ การพัฒนาความรู
ทางวิชาการ/วิชาชีพ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
2.1 สงเสริมใหทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
2.2 สงเสริมใหทุนสนับสนุนอาจารยการทําวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อขอเขาสูต ําแหนงทางวิชาการจัด
อบรมเพิ่มความรูในการทําผลงานทางวิชาการคิดเปนรอย 80 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดทีเ่ ขารับการอบรม
2.3 กําหนดนโยบายใหคณะดําเนินการพัฒนาอาจารยเขาสูต ําแหนงทางวิชาการ
2.4 กําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณใหคณะดําเนินการอบรมหรือสงอาจารยเขารับการอบรมทาง
วิชาการ/วิชีพ
2.4 ใหผูรับทุนการศึกษา รายงานผลการศึกษา การสําเร็จการศึกษา เปนระยะ
2.5 มีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในปงบประมาณ 2563 จํานวน 1 ครั้ง
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ผลการดําเนินงาน
2.1 มีอาจารยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 11 ราย
2.2 มีอาจารยที่ไดตําแหนงผลงานทางวิชาการ จํานวน 43 คน
- ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน
- ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 41 คน
โดยแยกตามคณะดังนี้
คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ครุศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ผศ.
16
5
14
3
3
41

รศ.
1
1
2

2.3 มีอาจารยเขารับการอบรม รอยละ 70
2.4 มีอาจารยเกษียณอายุราชการ จํานวน 9 คน
2.5 มีอาจารยที่ลาออกจํานวน 10 ราย
สาเหตุของการลาออกของอาจารย คือ
1. สอบบรรจุเปนขาราชการ
2. ไดงานใหม
3. ยายกลับภูมิลาํ เนาเดิม
4. มีปญหาดานสุขภาพ/ดูแลบุพพารี
5. ทําธุรกิจสวนตัว
3 แผนบริหารบุคลากร สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมีการประชุมกําหนดใหทุกคณะ จัดทําแผนบริหารบุคลากร ตั้งแตการจัดทํากรอบอัตรากําลัง สราง
แรงจูงใจตาง ๆ เชน สวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบ พัฒนาองคความรูตางๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการกํากับติดตาม
1. กําหนดใหคณะดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังนําสงหนวยงานกลุม งานการเจาหนาที่
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 7 ครั้ง 8 คน
3. มีบุคลากรสายสนับสนุนเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน และบุคลากร ลาออกจํานวน 12 คน
4. มีสวัสดิการดานคารักษาพยาบาลใหกับอาจารยและสวัสดิการดานที่พักอาศัย
ผลการดําเนินงาน
1. ดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังป 2562-2565
2. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกลุมงานการเจาหนาทีด่ ําเนินการบรรจุแตงตั้งพนักงานใหตรงกับกรอบอัตรากําลัง
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อัตราที่มีอยูตามกรอบ
223

อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม ในป 2562
อัตรากําลัง
อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม
สายสนับสนุน
178

อัตรากําลังที่พึงมี
308
อัตรากําลังที่พึงมี
308

3. มีสวัสดิการดานที่พักอาศัยใหกบั บุคลากร
4. มีสวัสดิการชวยเหลือดานการศึกษาของบุตร
5.มีสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาล
4. แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมีการประชุมกําหนดใหทุกคณะ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมใหพัฒนาทักษะพื้นฐาน ที่
เหมาะสมกับตําแหนง เพื่อวามพรอมในการเขาสูต ําแหนง
กระบวนการกํากับติดตาม
1) มหาวิทยาลัยสงเสริมเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานและพัฒนาความกาวหนาใน
วิชาชีพของตนเอง
2)ในสวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายบริการไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพตามกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาความรูใหสอดคลองกับบริบท/หนาที่ของสายงานนั้นๆ และเพิม่ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นในโครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
3) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน เพื่อทําการประเมินคางานตามหลักเกณฑที่กําหนดตามขอบังคับเพื่อให
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ตําแหนงชํานาญงาน ชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
1)รอยละบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ขารับการพัฒนาความรูความสามารถและความกาวหนาในวิชาชีพ รอยละ
97.45
2) ทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน กลุมงาน
การเจาหนาที่
3) มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ทําผลงานการดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น โดยใหทําการวิเคราะหคางาน ที่แตละตําแหนงรับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบตําแหนงของพนักงาน
สายสนับสนุน เพื่อรองรับพนักงานที่จะเขาสูต ําแหนงที่สูงขึ้นและพนักงานจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับและ
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตําแหนงที่ไดดําเนินการประเมินคางานแลว
พนักงานที่ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 14 ตําแหนง
ระดับชํานาญงาน
2 อัตรา
ระดับชํานาญการ
70 อัตรา
รวมทั้งสิ้น 72 อัตรา
คิดเปนรอยละ 32.2
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มหาวิทยาลัยฯไดดําเนินการจัดทํา
1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจายคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนคณะกรรมการที่ทํา
หนาที่เกี่ยวกับการปะเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. 2563ไดเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
6/2563
2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องเกณฑการแตงตั้งระดับคุณภาพของผลงาน และแบบประเมิน
งานวิจัยแบบประเมินคูมือปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห และแบบประเมินผลงานเชิงคุณภาพเชิง
สังเคราะห ผลงานในลักษณะอื่นกําหนดระดับตําแหนงสูงขึ้น ไดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคครั้งที่ 11/2563
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องโครงรางการเขียนผลงานการขอออกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภททั่วไป และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคครั้งที่ 11/2563
4. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 023/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค
ซึ่งในขณะนี้อยูในขั้นตอนการออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการประเมินและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภททั่วไป และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติงาน
เปนระดับชํานาญงาน ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ
สาเหตุที่ทําใหการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนลาชา เนือ่ งจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารชุดใหมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
4.) มีจํานวนพนักงานลาออกในปงบประมาณ 2563 จํานวน 11 ราย
สาเหตุของการลาออกของพนักงานฯสายสนับสนุน คือ
1. ไดงานใหม
2. ยายกลับภูมิลําเนาเดิม
3. มีปญหาดานสุขภาพ
4. ประกอบอาชีพสวนตัว เชน ทําไร ทําสวน ทําธุรกิจ
การสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ไดดําเนินการสรุปผลใหคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรครับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 ดังนี้
สรุปผลการติดตามการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
เปาประสงค 1 คณาจารยมีวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
1.1สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกคณาจารย เพื่อมีวุฒิการศึกษาสูงขึน้
1.2.สงเสริมคณาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
15
42
เปาประสงค 2 สงเสริมใหคณาจารยมีความรูความสามารถและนําไปใชในการนจัดการศึกษา
2.1 รอยละของคณาจารยที่เขารับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู
90
90
2.2 รอยละของคณาจารยที่มคี าเฉลี่ยผลการประเมินการสอน 3.51
100
100
โดยนักศึกษา หรือคาเฉลีย่ ผลการปฏิบัติงานประจําป/ภาคการศึกษา
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สรุปผลการติดตามการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
เปาประสงค 3 บุคลากรสายสนับสนุนมีความรูความสามารถและนําไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง
3.1รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารับการพัฒนาความรู
80
70
ความสามารถและความกาวหนาในวิชาชีพ
3.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมินงาน
75
80
ระดับ 4 ขึ้นไปหรือคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนจาก 5 ระดับ
คณะกรรมการพัฒนาแผนไดนําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเขาที่ประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานที่ไมบรรลุเปาเพื่อใหเปนไปตามแผน และมีการนํา
ผลการดําเนินงานมาวิเคราะห ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ 2563 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตอไป
หลักฐาน
5-5.2(6)-NSRU-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
5-5.2(6)-NSRU-2 กรอบอัตรากําลัง ป 2564
5-5.2(6)-NSRU-3 แผนพัฒนาบุคลากร ป 2560-2563
5-5.2(6)-NSRU-4 แผนบริหารบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ป 2563
แผนบริหารบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ป 2563
5-5.2(6)-NSRU-5 รายงานการประชุมกรอบอัตรากําลัง ป 2562 -2565
5-5.2(6)-NSRU-6 จํานวนผูเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 2563 จํานวน 11 คน ขาราชการ จํานวน 9 คน และพนัก
งานาฯ จํานวน 2 คน
5-5.2(6)-NSRU-7 จํานวนบุคลากรลาออกในปงบประมาณ 2563 จํานวน 22 คน
5-5.2(6)-NSRU-8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การกําหนดอัตราบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(6)-NSRU-9 คําสั่งแตงตั้งกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษาและอบรม
5-5.2(6)-NSRU-10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
5-5.2(6)-NSRU-11 รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2563 (รอบ 6 เดือน)
5-5.2(6)-NSRU-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2563
5-5.2(6)-NSRU-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2563
5-5.2(6)-NSRU-14 รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป งบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
5-5.2(6)-NSRU-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 รอบ 6 เดือน
5-5.2(6)-NSRU-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2562 รอบ 12 เดือน
5-5.2(6)-NSRU-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาใหทุนการศึกษาและอบรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2562
5-5.2(6)-NSRU-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่
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19/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
5-5.2(6)-NSRU-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การกําหนดตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงประเภททั่วไป และตําแหนงประเภทสนับสนุนบริการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2558
5-5.2(6)-NSRU-20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2558
5-5.2(6)-NSRU-21 จํานวนผูที่ไดรับทุนการศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในปงบประมาณ 2563 จํานวน 11 ราย
5-5.2(6)-NSRU-22 จํานวนพนักงานสายวิชาการที่มตี ําแหนงทางวิชาการ ป 2563 รองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย
ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 41 ราย
5-5.2(6)-NSRU-23 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการจายคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการประเมินเพือ่ แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น พ.ศ. 2563
5-5.2(6)-NSRU-24 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรื่อง เกณฑการแตงตั้งระดับคุณภาพของผลงาน และแบบ
ประเมินงานวิจยั แบบประเมินคูม อื ปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห และแบบประเมินผลงานเชิง
สังเคราะห ผลงานในลักษณะอื่น กําหนดระดับตําแหนงสูงขึ้น
5-5.2(6)-NSRU-25 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง โครงรางการเขียนผลงานการขอกําหนดตําแหนงระดับ
ตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภททั่วไป และตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
5-5.2(6)-NSRU-26 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบ
และกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกและ
ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหนึ่งของการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ สอดคลองกับ
พันธกิจ และมีการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน
ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานักและสถาบัน โดยมีมาตรฐานองคประกอบและตัวบงชี้ เปนแนวทางในการพัฒนา ซึ่ง
มีระบบและกลไกการดําเนินงาน 3 ระบบ ประกอบดวย ระบบการควบคุมคุณภาพ หรือการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ มี 3 ระบบ
1.ระบบการพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
2.ระบบการตรวจติดตามคุณภาพ(Quality Audit)
3.ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
ระบบการพัฒนาคุณภาพ /การควบคุมคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีระบบการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.
2563
2. มีนโยบายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย กําหนดโดยผูบริหารสูงสุดและแจงหนวยงานตั้งแตระดับ
หลักสูตร คณะ สํานัก และสถาบัน ไดรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
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3. มีแผนงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเปนตนแบบเพื่อดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีปฏิทิน
ดําเนินงานที่เปนกระบวนการ PDCA
4. มีคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
5. มีตัวบงชี้ที่สอดคลองกับพันธกิจหลัก และพันธกิจที่เปนจุดเนน จุดเดน และอัตลักษณ ระดับมหาวิทยาลัย
คณะ และสํานักหรือสถาบัน
6. มีการรายงานความกาวหนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน,
และรอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร คณะ สํานักและสถาบัน
7. มีการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก หนวยงาน
ภายในและจากหนวยงานภายนอก
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ระดับหลักสูตร วันจันทร ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 อาคาร 15 ชั้น 2 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ประจําปการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(สําหรับผูไมมีประสบการณ) รุนที่ 2 ณ หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
8. มีเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลไกการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีกลไกการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้
1. มีหนวยงานกํากับดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยและมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวบงชี้
ซึ่งเปนผูบริหารแตละฝายทําหนาที่รับผิดชอบ และผูประสานผูจัดจัดเก็บขอมูล ตั้งแตระดับคณะ สํานักและสถาบัน
2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน
3. มีเครือขายการประกันคุณภาพภายใน และเครือขายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
4. มีการจัดการอบรมโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและเชิญที่ปรึกษา จากภายในและภายนอก
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ระดับหลักสูตร วันจันทร ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 อาคาร 15 ชั้น 2 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีผูเขารวมจํานวน 63 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนอาจารย
ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร นักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะทุกคณะ วิทยากรโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ, อาจารย ดร.สมพร พูลพงษ
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ประจําปการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค มีผูเขารวมจํานวน 75 คน ประกอบดวย คณะผูบริหาร อาจารยที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ หลั ก สู ต รและ คณะ และนั ก วิ ช าการศึ ก ษาที่ รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา วิ ท ยากรโดย ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ, ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล, และอาจารย ดร.สมพร พูลพงษ
- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(สําหรับผูไมมีประสบการณ) รุนที่ 2 ณ หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มี
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ผูเขารวมจํานวน 75 คน ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารยที่มีคุณสมบัติอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (สําหรับผูไมมีประสบการณ) นักวิชาการศึกษาผูที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และผูที่มี
สวนเกี่ยวของ วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ, และวิทยาการที่ขึ้นทะเบียนผูประเมิน ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร รอดอาวุธ, ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล,
และอาจารย ดร.สมพร พูลพงษ
5. ปการศึกษา 2562 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย เขาอบรม
เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอยางตอเนื่อง และขึ้นทะเบียนเรียบรอย ประกอบดวย ระดับ
หลักสูตร 38 คน ระดับคณะและสถาบัน 6 คน
6. มี บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เป น คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1.มีการประชุมเพื่อการติดตามตรวจ และสอบคุณภาพ โดยใหหนวยงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานักหรือ
สถาบัน มีการรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน
- ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2563
- ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2564
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
- ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
- ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
2. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพและการกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน หนวยงานระดับหลักสูตร
คณะ สํานักหรือสถาบัน จากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกหลักสูตร รายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ และสํานักหรือสถาบัน ทุกหนวยงาน โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคุณภาพ และกลุมงาน
มาตรฐานการศึกษา เพื่อใหคําแนะนําขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. ตรวจสอบคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ
ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยอิสรี ศรีคุณ เปนประธานกรรมการ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ เปนรอง
ประธานกรรมการ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง, ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล เปนกรรมการ,
และอาจารย ดร.สมพร พูลพงษ เปนกรรมการและเลขานุการ, และกลุมงานมาตรฐานการศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ เพื่อ
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ตรวจสอบคุณภาพ และใหคําแนะนํา ในการรายงานผลการดําเนินงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูลการ
ดําเนินงาน ตาม 5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้ของระดับสถาบัน
การประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพ ดังนี้
1. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะ สํานักหรือสถาบัน และมหาวิทยาลัย
2. มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมิน ระดับหลักสูตร คณะ สํานักหรือสถาบัน และมหาวิทยาลัย
- ระดับหลักสูตรและคณะ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
- ระดับสํานักและสถาบัน เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
- ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
3. มีผูบริหารรับผิดชอบการรายงานประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก
หรือสถาบัน
4. มี การรายงานผลการดําเนินการประกัน คุณภาพภายในระดั บหลัก สูตร คณะ และสถาบัน ผานระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ไปยังหนวยงานตนสังกัด
ผลจากการการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุน
ทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณ ภาพ และการประเมิน คุณภาพ โดยมี ผลการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา ตามตัวบงชี้ระดับสถาบัน ดังนี้
1.ระดับหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินตาม
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได 3.63 คะแนน คุณภาพ
ระดับ ดี และทุกหลักสูตรผานการกํากับมาตรฐาน (ตัวบงชี้ 1.1) โดยมีผลการประเมิน คุณภาพระดับดี จํานวน 55
หลักสูตร และมีผลการประเมิน ระดับดีมาก 2 หลักสูตร
2.ระดับคณะ
ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินได 4.40 คะแนน คุณภาพระดับ ดี
3. ระดับสํานักหรือสถาบัน
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ 5.2 (เทียบเทาระดับคณะ) และตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม
ภารกิจ มีคาเฉลี่ยคะแนนรวมทุกหนวยงาน ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินได 4.68 คะแนน คุณภาพระดับ ดีมาก
4. ระดับสถาบัน
มีผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประจําปการศึกษา 2563 ผลการประเมินได 4.62 คะแนน คุณภาพระดับ ดีมาก
หลักฐาน
5-5.2(7)-NSRU-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พ.ศ.2563
5-5.2(7)-NSRU-2 คูมือระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(7)-NSRU-3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
5-5.2(7)-NSRU-4 ปฏิทินดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.2(7)-NSRU-5 โครงการ/กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษา
5-5.2(7)-NSRU-6 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
5-5.2(7)-NSRU-7 คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
5-5.2(7)-NSRU-8 บันทึกรายงานการประชุม
5-5.2(7)-NSRU-9 หนังสือเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานการอบรมประกันคุณภาพ
5-5.2(7)-NSRU-10 รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5-5.2(7)-NSRU-11 บันทึกขอความแจงผลการตรวจสอบและกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5-5.2(7)-NSRU-12 คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ระดับสถาบัน
5-5.2(7)-NSRU-13 คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
5-5.2(7)-NSRU-14 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สํานักหรือสถาบัน ประจําป
การศึกษา 2563
5-5.2(7)-NSRU-15 ขอมูลการสงรายผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ สถาบันผานระบบ CHE QA Online

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.2
6 ขอ
7 ขอ

5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.2
7 ขอ
7 ขอ

5 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.2
7 ขอ
7 ขอ

5 คะแนน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรใหความรูเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ EdPEx หรือรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ดําเนินการในปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้
จัดกิจกรรมอบรมสรางความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐาน EdPEx หรือรูปแบบอื่นๆ ใหแกคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบงชี้

ผลการบริหารงานของคณะ
ผลลัพธ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
(กลุมงานมาตรฐานการศึกษา)
และคณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการดํ า เนิ น งานของคณะจะสามารถสะท อนไดว าในแต ล ะสถาบัน ไดมี การกํา กับ ติด ตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงาน
ในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด
เกณฑการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได =
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน
ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนคณะวิชา ทั้งหมด 5 คณะ ดังตาราง
ตอไปนี้
องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ ระดับคณะ
องคประกอบ
ตัวบงชี้
1. การผลิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
บัณฑิต
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทลั
1.8 รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมใน
การสรางสรรคนวัตกรรม

ประเภทตัวบงชี้
เกณฑพิจารณา
ผลลัพธ
คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร
ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ.
ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ.
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ
ผลลัพธ
คาคะแนนรอยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษามีสวนรวม/สรางสรรค
นวัตกรรมทีร่ อยละ 100
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องคประกอบ
ตัวบงชี้
ประเภทตัวบงชี้
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ กระบวนการ
นวัตกรรม
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ปจจัยนําเขา
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
ผลลัพธ
นักวิจัย
2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่
ผลลัพธ
นําไปใชประโยชนตอชุมชน

3. การบริการ
วิชาการ

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม
3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรบั การพัฒนา
อยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน

4. ดานศิลป
4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความ
วัฒนธรรมและ
เปนไทย
ความเปนไทย
5. การบริหาร 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
จัดการ
ทํางาน
5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม สถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เกณฑพิจารณา
เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา
รอยละของผลรวมคาน้ําหนักผลงานทาง
วิชาการ
คาคะแนนรอยละของจํานวน
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนตอชุมชนของจํานวน
งานวิจัยและงานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด ที่รอยละ 30
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ
ผลลัพธ

คาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชน
เปาหมายทีไ่ ดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ
กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะดานดิจิทัล
1.8 รอยละของหลักสูตรที่
นักศึกษามีสวนรวมในการ
สรางสรรคนวัตกรรม
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

ผลการประเมิน

คุณภาพ

ผลการประเมิน

คุณภาพ

ผลการประเมิน

คุณภาพ

ผลการประเมิน คุณภาพ

3.77

ดี

3.59

ดี

3.54

ดี

3.54

5.00

ดีมาก

3.68

ดี

4.17

ดี

4.97

ดีมาก

4.74

ดีมาก

3.57

3.00

พอใช

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

4.00

ดี

5.00

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ผลการประเมิน

คุณภาพ

ดี

3.75

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ดี

3.68

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

3.00

พอใช

4.00

ดี

4.00

ดี

4.00

ดี

4.00

ดี

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.23

ดี

4.38

ดี

2.27

ปรับปรุง

4.69

ดีมาก

2.78

พอใช

4.37

ดี

4.42

ดี

3.94

ดี

4.49

ดี

4.07

ดี
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

คณะครุศาสตร
ผลการประเมิน

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
5.00
สรางสรรค และนวัตกรรม
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
5.00
สรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
5.00
อาจารยประจําและนักวิจัย
2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือ
2.50
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2
4.38
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 ระบบและกลไกการบริการ
5.00
วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชน หรือสังคม
3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่
5.00
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตาม
แผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน
เฉลีย่ คะแนน องคประกอบที่ 3
5.00

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

คุณภาพ

ผลการประเมิน

คุณภาพ

ผลการประเมิน

คุณภาพ

ผลการประเมิน คุณภาพ

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

3.03

พอใช

2.42

ปรับปรุง

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00

ปรับปรุง

2.56

พอใช

ดี

3.90

ดีมาก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ผลการประเมิน

คุณภาพ

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

3.67

ดี

ดี

4.28

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ดี

3.86

ดี

4.82

ดีมาก

4.67

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.50

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

คณะครุศาสตร
ผลการประเมิน

คณะวิทยาการจัดการ

คุณภาพ

องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
4.1 ระบบและกลไกดาน
5.00
ดีมาก
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
เฉลีย่ คะแนน องคประกอบที่ 4
5.00
ดีมาก
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณา
4.00
ดี
การกับการทํางาน
5.2 การบริหารของคณะเพื่อการ
4.00
ดี
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ
5.3 ระบบกํากับการประกัน
4.00
ดี
คุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5
4.00
ดี
เฉลี่ยคะแนนรวม 5
องคประกอบ

4.42

ดี

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

ผลการประเมิน

คุณภาพ

ผลการประเมิน

คุณภาพ

ผลการประเมิน คุณภาพ

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

4.00

ดี

4.00

5.00

ดีมาก

5.00

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ผลการประเมิน

คุณภาพ

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ดี

4.00

ดี

4.00

ดี

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.67

ดีมาก

4.33

ดี

4.67

ดีมาก

4.67

ดีมาก

4.44

ดี

4.05

ดี

4.68

ดีมาก

4.40

ดี
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คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
(4.42 + 4.44 + 4.05 + 4.68 + 4.40)
คะแนนที่ได =
5
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีคณะวิชา จํานวน 5 คณะ มีผลคะแนนเฉลี่ย
จากผลการประเมินของทุกคณะ ได 4.40 คะแนน คุณภาพระดับดี
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.3
4.10 คะแนน
4.19 คะแนน

4.19 คะแนน
ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.3
4.10 คะแนน
4.40 คะแนน

4.40 คะแนน
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนที่ได
ตัวบงชี้ที่ 5.3
4.10 คะแนน
4.40 คะแนน

4.40 คะแนน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรใหความรูเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ EdPEx หรือรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ดําเนินการในปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้
จัดกิจกรรมอบรมสรางความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐาน EdPEx หรือรูปแบบอื่นๆ ใหแก
คณะกรรมการบริหารคณะ และสถาบัน
หลักฐานอางอิง
5-5.3-NSRU-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปการศึกษา 2563
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ตัวบงชี้ที่ 5.4
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
กระบวนการ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

โทรศัพท : 056-219100

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี (กลุม
งานมาตรฐานการศึกษา) ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ
โทรศัพท : 056-219100

คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
หนวยงานในสถาบัน โดยมีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน
คุณภาพเพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี

ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ผลดําเนินงาน
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค ไดจั ดทํา ระบบและกลไกในการกํ ากับ ติดตามการดํ าเนิน การประกันคุ ณภาพ
หลักสูตรและคณะ ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ ระดับคณะ
ระดับสถาบัน รวมถึงหนวยงานสนับสนุน
2. กําหนดคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. กําหนดคูมือระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
4. กําหนดคูมือการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน
5. กําหนดคูมือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
6. กําหนดคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
7. โครงการและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เปนการการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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เกณฑการประเมิน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ระดับ
หลักสูตร วันจันทร ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 อาคาร 15 ชั้น 2 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําป
การศึ ก ษา 2563 วั น พุธ ที่ 23 ธัน วาคม 2563 ณ ห อ งประชุม อมราวดี (อาคาร 14 ชั้ น 3) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค
- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สําหรับผู
ไมมีประสบการณ) รุนที่ 2 ณ หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หลักฐาน
5-5.4-NSRU-QA-1 นโยบายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.4-NSRU-QA-2 คูมือการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5-5.4-NSRU-QA-3 คูมือระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน
5-5.4-NSRU-QA-4 คูมือการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรคณะ สถาบัน
5-5.4-NSRU-QA-5 คูมือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
5-5.4-NSRU-QA-6 คูมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
5-5.4-NSRU-QA-7 โครงการและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
5-5.4-NSRU-QA-8 บันทึกรายงานการประชุม
มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการ
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนด กลไกการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน ผูแทนคณาจารยประจํา คณะละ 1 คน
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนเทากับจํานวนอาจารยประจํา เปนคณะกรรมการ โดยสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดี
1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ โดยคําแนะนําของอธิการบดี มีหนาที่กํากับติดตามการบริหารหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยรายงานการผลติดตามหลักสูตรตอที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
2. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการดําเนินการตามองคประกอบตัวบงชี้ซึ่งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ระดับสถาบัน
3. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
วิธีการแตงตั้งกรรมการ
1) ระดับหลักสูตร ใหแตละคณะตั้งกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลไปยังคณะกรรมการ
คณะและคณะกรรมการระดับสถาบัน
2) ระดับคณะสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินงานและรายงานผลตอคณะกรรมการระดับ
สถาบัน
3) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินงานสํานักที่รับผิดชอบการดําเนินงานและรายงาน
ผลตอคณะกรรมการระดับสถาบัน
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4) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและการกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพตามองคประกอบตัวบงชี้ระดับหลักสูตรและคณะ
5) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรและคณะ
5. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสํานักหรือสถาบัน ตอที่
ประชุมคณะกรรมการ ระดับสถาบันพิจารณา ดังนี้
- ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2563
- ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2564
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
- ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
- ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
6. ผลจาการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ในปการศึกษา 2563 พบวา
1) ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ได 3.63 คะแนน คุณภาพระดับดี ซึ่งสูง
กวาปที่ผานมา
2) ทุกหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3) หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดี (3.01 คะแนน ขึ้นไป) 55 หลักสูตร จากหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา
2563 ทั้งหมด 57 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 96.49
4) หลั กสู ตรที่มี ผลการประเมิน ระดับดี มาก (4.01 คะแนน ขึ้ นไป) 2 หลั กสู ตร จากหลั กสูต รที่ เป ดสอนในป
การศึกษา 2563 ทั้งหมด 57 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 3.51
5) ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ได 4.40 คะแนน คุณภาพระดับดี ซึ่งสูงกวาปที่
ผานมา
หลักฐาน
5-5.4-NSRU-QA-9 คําสั่งคณะกรรมการสภาวิชาการ
5-5.4-NSRU-QA-10 รายงานการประชุมสภาวิชาการ
5-5.4-NSRU-QA-11 คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
5-5.4-NSRU-QA-12 บันทึกขอความแจงผลการตรวจสอบและกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5-5.4-NSRU-QA-13 รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5-5.4-NSRU-QA-14 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
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 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ พิจารณาความสอดคลองตามพันธกิจ
และเอกลักษณ เชน จัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการใหกับหลักสูตรและคณะ
ตามสัดสวนของแผนงบประมาณ
มีแผนขอตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และโครงการรองรับงบประมาณที่จัดสรรชัดเจน
โดยมีจํานวนงบประมาณที่จัดสรรในปงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ดังนี้
1) คณะครุศาสตร 26,967,800 บาท
2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19,843,500 บาท
3) คณะวิทยาการจัดการ 7,009,500 บาท
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12,379,200 บาท
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6,709,500 บาท
6) สํานักงานอธิการบดี 684,183,460 บาท
7) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6,386,800 บาท
8) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,202,740 บาท
9) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 200,000 บาท
10) สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,677,300 บาท
มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู เชน หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการวิจัย หองฝกประสบการณของหลักสูตรตางๆ และโสตทัศนูปกรณท่ีเอื้อตอการเรียนรู หองปฏิบัติการ
ภาษาตางประเทศ
สงเสริมใหทุกหนวยงานมีบุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงาน
โดยรับนักวิชาการประกันคุณภาพทําหนาที่โดยตรงเพื่อความคลองตัวและทําใหงานประกันคุณภาพมีความชัดเจน สะดวก
รวดเร็วในการประสานงาน ประสานขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
หลักฐาน
5-5.4-NSRU-QA-15 ขอมูลคําขอตั้งงบประมาณ
5-5.4-NSRU-QA-16 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
5-5.4-NSRU-QA-17 หองสมุดและหองปฏิบตั ิการ
5-5.4-NSRU-QA-18 รายชื่อนักวิชาการศึกษา ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหนวยงาน
 4 นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะทีผ่ านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ ไดแบงการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปน 3 ระบบ
1) ระบบการควบคุม/พัฒนาคุณภาพ
2) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
3) ระบบการประเมินคุณภาพ
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ทั้ง 3 ระบบมีกลไกการดําเนินงานเปนขั้นตอนของกระบวนการโดยมีคูมือกํากับติดตามและมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดไวในคูมือและใหถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพตาม
องคประกอบตัวบงชี้ จะตองผานคณะกรรมการ ทุกขั้นตอน สถาบันนําผลการประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณาผลการดําเนินการ
องคประกอบตัวบงชี้ทุกตัวที่ดําเนินการ เพื่อให คณะกรรมการสภาฯไดใหขอเสนอแนะ และนําไปจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 ตอไป
หลักฐาน
5-5.4-NSRU-QA-19 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ
5-5.4-NSRU-QA-20 บันทึกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ นําผลการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยสภามหาวิ ทยาลั ย เห็นชอบผลการประเมิน ฯ และใหนํ า
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไปปรับ ปรุงและหาแนวทางการแกไขปญหาใหสอดคลอ งกับตั วชี้วัด ตามที่
คณะกรรมการประเมินเสนอแนะใหปรับปรุง และไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ ปการศึกษา 2563 จึงสงผลใหมีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ มีคุณภาพระดับดีหรือดีมาก
1.ระดับหลักสูตร
1.1 ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ “ระดับดี”
ดังนี้
1.1.1 ปการศึกษา 2557 ผลการประเมินได 2.08 คะแนน คุณภาพระดับ ปรับปรุง
1.1.2 ปการศึกษา 2558 ผลการประเมินได 2.91 คะแนน คุณภาพระดับ พอใช
1.1.3 ปการศึกษา 2559 ผลการประเมินได 3.05 คะแนน คุณภาพระดับ พอใช
1.1.4 ปการศึกษา 2560 ผลการประเมิน ได 3.42 คะแนน คุณภาพระดับ พอใช
1.1.5 ปการศึกษา 2561 ผลการประเมินได 3.54 คะแนน คุณภาพระดับ ดี
1.1.6 ปการศึกษา 2562 ผลการประเมินได 3.51 คะแนน คุณภาพระดับ ดี
1.1.7 ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินได 3.63 คะแนน คุณภาพระดับ ดี
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2.ระดับคณะ
คณะวิชา
1. คณะครุศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2561
(สกอ.)
4.24
4.42
4.48
4.23
4.36

ปการศึกษา
2562
(คปภ.)
4.11
4.16
4.45
3.87
4.38

2563
(คปภ.)
4.42
4.05
4.44
4.68
4.40

2561
(สกอ.)
4.43

ปการศึกษา
2562
(คปภ.)
4.32

2563
(คปภ.)
4.62

3. ระดับสถาบัน
ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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หลักฐาน
5-5.4-NSRU-QA-22 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563
5-5.4-NSRU-QA-23 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2563
5-5.4-NSRU-QA-24 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลดําเนินงาน
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 57 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน พบวา ทุกหลักสูตรผานมาตรฐานหลักสูตร
หลักฐาน
5-5.4-NSRU-QA-25 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปที่แลว
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 5.4
5 ขอ
5 ขอ


คาคะแนนที่ได
4 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 5.4
5 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้
ลําดับตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปาหมายที่กําหนด
ผลของเปาหมายที่ได
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ 5.4
5 ขอ
6 ขอ


คาคะแนนที่ได
5 คะแนน

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรสรางความเขาใจในการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 .ในรูปแบบเกณฑมาตรฐาน AUN QA
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้
จั ด กิ จ กรรมอบรมสร า งความรู ค วามเข า ใจเกณฑ มาตรฐาน AUN QA ให แ ก ผู บ ริ ห ารและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2563
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ
ดานดิจิทัล
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1

คาเปาหมาย

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือ ขอ)

3.55 คะแนน
รอยละ 40
รอยละ 44

207.05/57
(149x100)/370
(196x100)/370

3.63 คะแนน
รอยละ 40.27
รอยละ 52.97

= บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ





3.63
5.00
4.41

ดี
ดีมาก
ดี

6 ขอ
6 ขอ
4 ขอ

6 ขอ
6 ขอ
4 ขอ





5.00
5.00
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดี

5 ขอ

5 ขอ



5.00

ดีมาก



3.67

ดี

4.46

ดี

4.05 คะแนน

18.35/5

3.67 คะแนน

หมายเหตุ
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ผลการดําเนินงาน
องคประกอบตัวบงชี้

คาเปาหมาย

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

7 ขอ

3.51 คะแนน

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย
4.00 คะแนน

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชนตอชุมชน
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2

รอยละ 20

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือ ขอ)

7 ขอ
(วิทย)
9,382,610 / 126
(วิทยฯ สุขภาพ)
80,000 / 14
(สังคม)
5,185,900 / 227
(วิทย)
(37x100)/126
(วิทยฯ สุขภาพ)
(2 x100)/16
(สังคม)
(57.40 x100)/228

74,465.16 /คน
= 5.00 คะแนน
5,714.29/คน
= 0.57 คะแนน
22,845.37/คน
= 4.57 คะแนน
รอยละ 29.37
= 4.89 คะแนน
รอยละ 12.50
= 2.08 คะแนน
รอยละ 25.18
= 5.00 คะแนน

(27x100)/85

รอยละ 31.76

 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ



5.00

ดีมาก



3.38

พอใช



3.99

ดี



5.00

ดีมาก

4.34

ดี

หมายเหตุ

227

ผลการดําเนินงาน
องคประกอบตัวบงชี้

คาเปาหมาย

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
6 ขอ
พัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม
3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
รอยละ 20
ชุมชน
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย
4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความ
7 ขอ
เปนไทย
4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5 เรื่อง
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
4 ขอ
ทํางาน
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
7 ขอ
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือ ขอ)

6 ขอ
(29x100)/39

รอยละ 74.36

 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ



5.00

ดีมาก



5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

7 ขอ



5.00

ดีมาก

7 เรื่อง



5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5 ขอ



5.00

ดีมาก

7 ขอ



5.00

ดีมาก

หมายเหตุ

228

ผลการดําเนินงาน
องคประกอบตัวบงชี้

คาเปาหมาย

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือ ขอ)

53 ผลการบริหารงานของคณะ
5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวม 5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้

4.10 คะแนน

21.99/5

4.40 คะแนน

5 ขอ

6 ขอ

 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ



4.40

ดี



5.00

ดีมาก

4.85
4.62

ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ
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ตารางวิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องคประกอบคุณภาพ

ผลการประเมิน
0.00-1.50
1.51-2.50
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

4.70

4.75

3.65

4.46

ดี

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

3.38

5.00

4.50

4.34

ดี

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

-

5.00

4.40

4.85

ดีมาก

4.26

4.90

4.38

ดี

ดีมาก

ดี

4.62

ดีมาก

ผลการประเมิน

สวนที่ 4
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2563
ระหวาง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
1. รองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค
ขันผนึก
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ
อยูมี
3. ผูชวยศาสตราจารยกฤดา
ชุมจันทรจิรา
4. รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์
เขียวมั่ง
5. ผูชวยศาสตราจารยอิสรี
ศรีคณ
ุ
6. ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ
ยศเมธากุล
7. อาจารย ดร.สมพร
พูลพงษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

บทสรุป โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค ตั้ งอยู ณ เลขที่ 398 หมู 9 ถ.สวรรค วิ ถี ต.นครสวรรค ตก อ.เมื อง
นครสวรรค จ.นครสวรรค เปนมหาวิทยาลัยที่จัดอยูในประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนฝกหัดครูมูล
กสิกรรม” ประจํามณฑลนครสวรรค ตอมาในป พ.ศ.2475 ไดมีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2477 ไดตั้งเปนโรงเรียนประถมสามัญเกษตรกรรม ในป พ.ศ.2498 ตั้งเปนโรงเรียน
ฝกหัดครูนครสวรรค และในป พ.ศ.2511 ตั้งเปนวิทยาลัยครูนครสวรรค ตอมา วันที่14กุมภาพันธ พ.ศ.2535
ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนสถาบันราชภัฏนครสวรรค และ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ไดรับการจัดตั้งใหเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” จนถึงปจจุบัน
ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีคณะวิชาตางๆ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 50 หลั ก สู ต ร ระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต จํ า นวน 1 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาโท จํ า นวน 5 หลั ก สู ต ร และระดั บ ปริ ญ ญา
เอก จํานวน 1 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 8,488 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
7,825 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 180 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 467 คน และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 16 คน มีจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น 370 คน เปน คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 221 คน
และคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 149 คน โดยมีตําแหนงทางวิชาการ ไดแก อาจารย จํานวน 174 คน ผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 181 คน และรองศาสตราจารย จํานวน 15 คน
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มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค มีผลการประเมินตามองคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 อยูในระดับดีมาก (4.52 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) โดยมีผล
การประเมิน ระดับดีมาก จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (5.00 คะแนน
จากระดั บ 5 คะแนน) องค ประกอบที่ 4 ดานศิล ปวัฒ นธรรมและความเปน (5.00 คะแนน จากระดั บ 5
คะแนน) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (4.60 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และมีผลการประเมิน
ระดับดี จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (4.46 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน)
และองคประกอบที่ 2 การวิจัย (4.09 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน)
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวาง ปการศึกษา 2562 กับ ปการศึกษา 2563

องคประกอบตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย

ปการศึกษา 2562
ผลการ
ระดับ
ประเมิน คุณภาพ

ปการศึกษา 2563
ผลการ
ระดับ
ประเมิน
คุณภาพ

3.51
4.91

ดี
ดีมาก

3.63
5.00

ดี
ดีมาก

3.64

ดี

4.41

ดี

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4.00

ดี

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.04

ดี

3.67

ดี

4.39

ดี

4.46

ดี

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

2.18

ปรับปรุง

3.38

พอใช

4.15

ดี

3.99

ดี
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องคประกอบตัวบงชี้
2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใช
ประโยชนตอชุมชน
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
สถาบัน
5.3 ผลการบริหารงานของคณะ
5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวม 5 องคประกอบ

ปการศึกษา 2562
ผลการ
ระดับ
ประเมิน คุณภาพ

ปการศึกษา 2563
ผลการ
ระดับ
ประเมิน
คุณภาพ

2.75

พอใช

5.00

ดีมาก

3.52

ดี

4.09

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4.00

ดี

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.19

ดี

4.40

ดี

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

4.30
4.32

ดี
ดี

4.60
4.52

ดีมาก
ดีมาก
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอเสนอแนะภาพรวม
มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ นครสวรรค ในป การศึกษา 2563 จัดการศึกษาตามแผนงานการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ ตามกรอบและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาครอบคลุม
มาตรฐานทั้ง 5 ดาน อยางครบถวน มีจุดเดน ดานการการบริการวิชาการแกทองถิ่น ดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย และ ดานการบริหารจัดการ ทําใหเกิดชุมชนตนแบบ ศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค ที่นําไปสู
การประยุกตในชีวิตจริงดานเสื้อผาและการออกแบบ และบริหารจัดศึกษาในวงรอบปการศึกษาที่ผานมา สง
ผลลัพธใหมีนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย ไดรับรางวัลระดับเครือขาย ระดับองคกร ระดับชาติ และรางวัล
พระราชทานอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการเชิดชูเกียรติบุคคลเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงานและมหาวิทยาลัยรวมกัน
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับงานดานการประกันคุณภาพมาก ดวยการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
เพื่ อขับ เคลื่อนระบบประกัน คุ ณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหทุกหนวยงาน ทุกสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทักษะและภาระงานเพื่อสรางทีมประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เปนกลไกขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวยการสรางทีมจาก
บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในทุกสวนราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
กลาง งานขอมูล ITA งานวิเทศสัมพันธเพื่อการนําเขาขอมูล U-Multirank ซึ่งในทีมนี้ตองสรางทักษะและ
ความรู อยางนอยในดาน
- เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
- เกณฑ ITA
- เกณฑ U-Multirank
- วิเคราะหขอมูลเพื่อการรายงานตามเกณฑเพื่อสะทอนระดับคุณภาพ
- สังเคราะหภาพรวมเพื่อนําไปสูการพัฒนางานตางๆ ตามเกณฑ
- การวางแผนงานและปฏิทินการดําเนินงานทั้งระบบ ใหมีความเกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับ
การนําเขาขอมูลในระบบประกันคุณภาพ ระบบ ITA และระบบ U-Multirank ใหขอมูลเปน
เอกภาพทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อลดความซ้ําซอนและรอบการทํางาน
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ขอเสนอแนะรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอก

2. สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล

3. การบริการและกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรรับอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและกําหนด
มาตรการสนับสนุนการศึกษาตอปริญญาเอก สําหรับบาง
คณะไมถึงรอยละ 40
2. เพิ่มการประชาสัมพัน ธใหนักศึกษาตระหนักถึง
ประโยชนของการสอบใบรับรอง IC3 และจัดใหนักศึกษา
ไดทําแบบทดสอบที่มีมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น
3. ควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21 จําเปนใหมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคล มอบหมายใหแต
ละคณะกํ า กั บ ให เ ป น ไปตามแผนที่ กํ า หนด โดยมี ก าร
สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําผลงานและการ
ไดรับตําแหนงทางวิชาการ
2. สมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
2.1 ควรมอบหมายใหคณะ/หลักสูตรชวยกันกํากับ
ดูแลนักศึกษา ไดดําเนินการตามวิธีการแนวทางที่กําหนด
ไว และเพิ่ม เติ มโปรแกรมการเรีย นรูแ ละทัก ษะการใช
ภาษาอังกฤษใหหลากหลาย
2.2 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา
เพิ่มเติมหลักสูตรออนไลนตางๆ ทางดานภาษาอังกฤษ
3. ผลการประเมินหลักสูตร
3. คณะ/หลักสูตรรวมกันวิเคราะหทุกตัวบงชี้ จัดทํา
แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะของกรรมการ
ประเมินแตละหลักสูตร
4. หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสราง
4.1 ควรมอบหมายใหคณะ/หลักสูตรชวยกันกํากับ
นวัตกรรม
ดูแลเสนอแนะและรวมมือกับนักศึกษา เพื่อใหมีความคิด
และแนวทางการสรางนวัตกรรม โครงงานหรืองานวิจัย
หรื อ บู ร ณาการศาสตร ต า งๆ ที่ เ ป น งานสามารถแก ไ ข
ปญหาใหชุมชมหรือทองถิ่นได
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5. การประเมินแผนพัฒนานักศึกษา

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนกับชุมชนและสังคม
ถึง 27 ผลงาน เชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชา
จากไหมซั ง ข า วโพดหวานสี แ ดง “ราชิ นี ทั บ ทิ ม
สยาม”, การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ หั ต กรรมลายผ า
พื้ น เมื อ งอุ ทัย ธานี ของชุ มชนลาวครั่ ง ให มีความ
ทั น สมั ย ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ต น แบบของงานวิ จั ย ที่
นําไปใชประโยชนที่ไดรับรางวัล Best Practice
เปนตน

4.2 กํากับดูแลใหทุกคณะ จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา
ใหค รอบคลุม มาตรฐานการศึกษาแห งชาติ 3 ดาน คื อ
ดานผูเรียน ด านผูรวมสรางนวัตกรรม และดานการเป น
พลเมืองที่เขมแข็ง
5. ควรมี ก ารจั ด ประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ของแผนพั ฒ นา
นักศึกษา ในเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับอัตลักษณของนักศึกษา
เพื่อนํามาปรับปรุงการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-ไมมี-

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ระบบและกลไกการนํ า ผลงานวิ จั ย หรื อ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดกลไกในการนําผลงาน
งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชน
วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนใน
การพั ฒ นาผู เ รี ย นหรื อ พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คมท อ งถิ่ น ให
เกิดผลเปนรูปธรรมที่สามารถวัดไดในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ เชน การมีรายไดเพิ่มขึ้นของชุมชน สังคมหรื อ
ทองถิ่น , ผูเ รียนหรือชาวบานมีองคความรู เพิ่มขึ้ น หรื อ
การนําองคความรูนั้นไปแกปญหาของหนวยงาน เปนตน
2. การคุ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย และงาน
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรกํ า หนดเป า หมายในการ
สรางสรรค
ดํ า เนิ น การ คุ ม ครองสิ ท ธิ์ ใ นรู ป ของอนุ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
สิ ท ธิ บั ต ร รวมทั้ ง ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาอื่ น ๆ ของ
มหาวิท ยาลัย จากงานวิ จัย และงานสรางสรรค เพื่อให
สามารถวั ด ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ทํางานได
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จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
3. เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ทางกลุ ม สาขา
3. มหาวิ ทยาลั ย ต อ งวางกลยุ ทธ เ พื่อขับ เคลื่ อนให
วิทยาศาสตรสุขภาพ
อาจารย ใ นกลุ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ขอรั บ การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนสงเสริม
ตั้งแตกระบวนการพัฒนาโจทยวิจัย (ตนน้ํา) กลางน้ํา (ทํา
วิจัย) และปลายน้ํา (เผยแพรงานวิจัย)
4. ผลงานทางวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
4. มหาวิทยาลัยควรเรงยกระดับการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย ของอาจารย ใหอยูในวารสารทางวิชาการที่
ได รั บ การยอมรั บ ทั้ ง ในระดั บ นานาชาติ แ ละนานาชาติ
(เนื่ อ งจากพบว า มี ผ ลงานที่ ตี พิ มพ เ ผยแพร ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีมากถึง 83
ชื่อเรื่อง (คิดเปน 45% จากจํานวนผลงานทั้งหมด 185
ชื่อเรื่อง)
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิ ทยาลั ย มี ชุ มชนเป า หมายที่ ได รั บ การ
ควรมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม ตลอดจนพั ฒ นาการ
พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ องเป น จํ า นวนมาก โดยการมี ดํ า เนิ น การตามแผนเสริ ม สร างความสั ม พั น ธ กั บ ชุม ชน
สวนรวมจากทุกคณะ และหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอไป
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การสงเสริมใหเกิดการทําผลงานวิจัยรับใช
1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย
สังคม
ใหนํางานบริการวิชาการมาใชในการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ในรูปแบบของผลงานวิจัยรับใชสังคม โดยมี
นโยบายจั ด สรรงบประมาณให วิ ท ยากรต น แบบ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงหลักเกณฑและแนวทางในการจัดทํา
ผลงานวิ ช าการรั บ ใช สั ง คมที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารขอกํ า หนด
ตําแหนงทางวิชาการใหกับคณาจารย อยางเปนรูปธรรม
2. การตอยอดและขยายผลชุมชนตนแบบที่
2. มหาวิทยาลัย ควรมี การขยายผลและตอยอด มี
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ตลอดจนการถอดบทเรี ย น
ความสําเร็จของชุมชนตนแบบที่มหาวิทยาลัยมีสวนรวม
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ในการพัฒนาจนนําไปสูการเปนชุมชนที่พึ่งพาตนเองอยาง
ยั่งยืน ใหกับ ชุมชนเปาหมายอื่น เพื่อใหเกิดการพัฒ นา
แบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีกลไกในการขับเคลื่อนดําเนินการอยาง
1. นําผลลัพธขององคความรูที่ไดมาตอยอด ใหเปน
ตอเนื่อง และมีผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
ประโยชนตอสังคม ชุมชน ในพื้นที่ หรือผูที่สนใจทั่วไป
2. มี ผ ลการดํ า เนิ น การตามเป า หมาย และ
2. ใชสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการศิล ปวัฒ นธรรม
ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ได ผ ลการดํ า เนิ น งานและ และเพิ่มชองทางการเผยแพร
ผลลัพธสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
3. มี ค วามโดดเด น ด า นภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
3.1 วิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธิ์ นํามาปรับปรุง
องคความรูกลุมชาติพันธุ ในพื้นที่รับผิดชอบ
พัฒนาดําเนินกิจกรรม/โครงการ อยางตอเนื่อง
3.2 แสวงหาองคความรูที่เกี่ยวของดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในบริบทใหม
4. มีรางวัลศิลปนลุมแมน้ําเจาพระยา
4. เพิ่มรางวัลใหม และกลุมใหม
จุดที่ควรพัฒนา
การจัดหารายได

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจ
ต า ง ๆ ด ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การตาม
ยุ ท ธศาสตร อ ย า งเป น ระบบสามารถรายงาน
ผลลั พ ธ แ ละผลผลิ ต ตามไตรมาสอย า งต อ เนื่ อ ง
และใชระบบการประกันคุณภาพกํากับผลลัพธการ
ดําเนินงานไดชัดเจน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. วางแผนกลยุทธในการจัดกิจกรรม โครงการที่เกิด
รายไดเขาสํานักงานศิลปะและวัฒนธรรม
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับ สนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยควรนําแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารอื่นๆ ตามยุทธศาสตรองคกรที่มีสมรรถนะสูง หรือ
การบริหารสถาบันสูความเปนเลิศ (EdPex) หรือในระดับ
หลั ก สู ต รเพื่ อ เที ย บเคี ย งคุ ณ ภ าพในระดั บ ส ากล
(AUN-QA)
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จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหขอมูลตนทุน
2.1 ควรวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของ
ตอหนวยผลผลิตระดับหลักสูตรเพื่อประเมินความ แต ล ะหลั ก สู ต รและนํ า เสนอต น ทุ น ของหลั ก สู ต รที่ มี
ประสิทธิภาพต่ํ าต อคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย
คุมคาและโอกาสการแขงขัน
เพื่ อ กํ า หนดนโยบาย กลยุ ท ธ แนวทางในการพั ฒ นา
หลักสูตร
2.2 ควรใชขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเปน
ขอมูลยอนกลับแกหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลตัดสินใจใน
การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
3. มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
3.1 ควรประเมินผลการใชประโยชน และผลกระทบ
จัดการความรูครอบคลุมทุกหนวยงานทั้งคณะและ ที่เกิดจากประเด็นการจัดการความรูของแตละหนวยงานมี
สํ า นั ก สถาบั น และสร า งระบบ กลไกการกํ ากั บ การยกยอง เผยแพรความรูจ ากการจัดการความรูของ
ติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนทุกไตรมาส
หนวยงานเพื่อกระตุนและสรางความตระหนักในการสราง
องคความรูตอไป
3.2 ควรทบทวนประเด็นการจัดการความรูเพื่อนํ า
ไปสูการขยายผลการใชประโยชน จากรูปแบบหรือเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนในรูปออนไลนของทุกคณะเพื่อ
ถอดองค ค วามรู ทั้ ง รู ป แบบและเทคนิ ค ของตั ว บุ ค คล
(Tacit Knowledge) หรืออุปกรณเครื่องมือ นวัตกรรมที่
นํามาใช (Explicit Knowledge) ที่ผลกระทบตอคุณภาพ
การจัดการเรียนรูเพื่อกระตุนและสรางความตระหนักใน
การจัดการเรีย นที่มีป ระสอทธิภ าพผานระบบออนไลน
ตอไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทํ า งานมี ก ระบวนการขั บ เคลื่ อ นในระดั บ
มหาวิทยาลัยที่เปนเอกภาพและมีแนวปฏิบัติที่ดี
ตามกระบวนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย แต
ยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจนของการสรางตนแบบ
หรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับคณะ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรเรงสื่อสารปรัชญาการอุดมศึกษา
ไทยและระบบอุดมศึ กษาใหม ดานการสรางบัณฑิตและ
พั ฒ นากํ า ลั ง คน สาระสํ า คั ญ คื อ มุ ง สร า งบั ณ ฑิ ต และ
พัฒนากําลังคนในทุกชวงวัย เพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อน
การปรับ ปรุงหลักสูตร หรือ การออกแบบหลักสูตร เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เนนการสรางบัณฑิต และพัฒนา
กํ า ลั ง คนที่ ต อ งทํ า ร ว มกั บ ภาคส ว นต า งๆ เช น ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และชุ ม ชนอย า งใกล ชิ ด
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จุดที่ควรพัฒนา

2. การดํ า เนิ น การตามแผนบริ ห ารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากร ส ามารถวิ เ คราะห ก รอบ
อัตรากําลังพึงมีเทียบกรอบอัตรากําลังที่ครองอยู
ในป จ จุ บั น ได เ ป น รู ป ธรรม สามารถวางแนว
ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรได อ ย า งมี ทิ ศ ทาง
โดยเฉพาะบุคลากรสายวิ ช าการ อย า งไรก็ ตาม
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูตําแหนงที่
สูงขึ้นยังทําไดชา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
หรื อ การจั ด การศึ ก ษาบู ร ณาการกั บ การทํ า งานของ
หลั กสู ตรสาขาวิ ช ากับ ภาคเอกชน สถานประกอบการ
หรือองคกรตาง ๆ ที่สามารถดําเนินกิจกรรมสหกิจศึกษา
หรือการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน ตามรูปแบบ
CWIE
2. มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ใหมีสมรรถนะที่จะสามารถวิเคราะหคางาน และผานการ
ประเมิน ค างานตามตํา แหน งที่ ครองอยู และส ง เสริม ขี ด
ความสามารถในการวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลิต
งานสร า งสรรค หรื อ นวั ต กรรม หรื อ งานวิ จั ย เพื่ อ การ
ประเมินเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
รองรับการวางแผนการพัฒนาตอเนื่องใหสายสนับสนุนมี
สมรรถนะทางการบริ ห ารงานและแนวคิ ด ในการพั ฒ นา
องค ก ร เพื่ อ ส ง ต อ ในการประเมิ น เข า สู ตํ า แหน ง สาย
อํานวยการหรือหัวหนางานระดับกอง ตอไป
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปการศึกษา 2563
ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1

คาเปาหมาย

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือ ขอ)

3.55 คะแนน
รอยละ 40
รอยละ 44

207.05/57
(149x100)/370
(196x100)/370

3.63 คะแนน
รอยละ 40.27
รอยละ 52.97

= บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ





3.63
5.00
4.41

ดี
ดีมาก
ดี

6 ขอ
6 ขอ
4 ขอ

6 ขอ
6 ขอ
4 ขอ





5.00
5.00
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดี

5 ขอ
4.05 คะแนน

5 ขอ




5.00
3.67

ดีมาก
ดี

4.46

ดี

18.35/5

3.67 คะแนน

หมายเหตุ
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ผลการดําเนินงาน
องคประกอบตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

คาเปาหมาย

ตัวตั้ง/ตัวหาร

7 ขอ
3.51 คะแนน

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย

4.00 คะแนน

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชนตอชุมชน
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2

รอยละ 20

ผลลัพธ
(% หรือ ขอ)

6 ขอ

 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ



4.00

ดี

เกณฑขอ 6
ไมผาน

(วิทย)
9,382,610 / 126
(วิทยฯ สุขภาพ)
80,000 / 14
(สังคม)
5,185,900 / 227
(วิทย)
(37x100)/126
(วิทยฯ สุขภาพ)
(2 x100)/16
(สังคม)
(57.40 x100)/228

74,465.16 /คน
= 5.00 คะแนน
5,714.29/คน
= 0.57 คะแนน
22,845.37/คน
= 4.57 คะแนน
รอยละ 29.37
= 4.89 คะแนน
รอยละ 12.50
= 2.08 คะแนน
รอยละ 25.18
= 5.00 คะแนน



3.38

พอใช



3.99

ดี

(27x100)/85

รอยละ 31.76



5.00

ดีมาก

4.09

ดี
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ผลการดําเนินงาน
องคประกอบตัวบงชี้

คาเปาหมาย

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
6 ขอ
พัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม
3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยาง
รอยละ 20
ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย
4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความ
7 ขอ
เปนไทย
4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5 เรื่อง
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
4 ขอ
ทํางาน
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
7 ขอ
เอกลักษณของสถาบัน

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือ ขอ)

6 ขอ
(29x100)/39

รอยละ 74.36

 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ



5.00

ดีมาก



5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

7 ขอ



5.00

ดีมาก

7 เรื่อง



5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4 ขอ



4.00

ดี

7 ขอ



5.00

ดีมาก

หมายเหตุ

เกณฑขอ 5
ไมผา น
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ผลการดําเนินงาน
องคประกอบตัวบงชี้

คาเปาหมาย

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ
(% หรือ ขอ)

53 ผลการบริหารงานของคณะ
5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวม 5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้

4.10 คะแนน

21.99/5

4.40 คะแนน

5 ขอ

6 ขอ

 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

ระดับคุณภาพ



4.40

ดี



5.00

ดีมาก

4.60
4.52

ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ

244

ตารางวิเคราะหผลการประเมิน ระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องคประกอบคุณภาพ

ผลการประเมิน
0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

4.70

4.75

3.65

4.46

ดี

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

3.38

4.00

4.50

4.09

ดี

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

-

4.67

4.40

4.60

ดีมาก

4.26

4.70

4.38

ดี

ดีมาก

ดี

4.52

ดีมาก

ผลการประเมิน
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ภาคผนวก

ขอมูลพืน้ ฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2563
ชื่อขอมูลพื้นฐาน
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ระดับ
มหาวิทยาลัย

13
8
1
3
1
2,733
2,088
180
449
16
62

11
11
2,515
2,515
105

16
15
1
1,156
1,149
7
95

8
7
1
1,636
1,625
11
51

9
9
448
448
57

57
50
1
5
1
8,488
7,825
180
467
16
370
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดาํ รงตําแหนงอาจารย
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตี ําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตี ําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตี ําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดาํ รงตําแหนงรองศาสตราจารย
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดาํ รงตําแหนงศาสตราจารย
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

-

-

-

-

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-

30

70

51

36

34

221

32

35

44

15

23

149

25
19
6
35
10
25
2
1
1
-

60
47
13
41
22
19
4
1
3
-

53
33
20
37
18
19
5
5
-

22
18
4
28
18
10
1
1
-

14
8
6
40
25
15
3
1
2
-

174
125
49
181
93
88
15
3
12
-

ระดับ
มหาวิทยาลัย
-
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- - --ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- - --บทความสมบูรณที่ตีพมิ พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

68
27
41
68
18
47
3
87
57

59
40
19
59
30
26
3
32
6

82
61
21
82
51
27
4
41
-

40
30
10
40
19
21
21
10

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
57
34
23
57
14
40
3
32
9

-

2

-

-

5

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ
มหาวิทยาลัย
306
192
114
306
132
161
13
213
82
7
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู
ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ระดับ
มหาวิทยาลัย

21

9

15
11

5

5

15
51

5

2

3

2

4

16

1

-

12

-

3

16

-

-

-

-

-

-
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

- - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน
สื่ออิเลคทรอนิกส online
- - --จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- - --จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- - --จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- - --จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
- - --จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบั การอางอิงในฐานขอมูล
TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ

3

5

-

3

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

1

1

-

6
-

-

1

1
2
-

6
1
2
1

398
340

569
448

280
264

424
361

143
132

1,814
1,545

305

360

164

287

81

1,197

8

48

47

53

34

190

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ
มหาวิทยาลัย
13
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัทําเปนประกาศใหทราบ
ทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

2
2
-

6
1
-

9
4
-

4
1
-

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1
-

-

-

-

-

-

4.44

22

-

-

-

-

22

10

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ
มหาวิทยาลัย
21
9
15,000
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัทําเปนประกาศ
ใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูในBeall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสรางสรรคทมี่ ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน
สื่ออิเลคทรอนิกส online
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน

12
-

-

-

-

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

-

-

-

-

82

- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ
มหาวิทยาลัย
12
-
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัทําเปนประกาศ
ใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูในBeall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

9

-

-

-

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
2

-

-

-

-

7
2

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ
มหาวิทยาลัย
9
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสรางสรรคทมี่ ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน
สื่ออิเลคทรอนิกส online
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จํานวนงานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- ---ระดับอนุปริญญา
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

-

-

-

-

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-

-

-

-

-

-

-

9
2,542.11
2,087.69
325.42
129
-

2,315.00
2,315.00
-

1,156.00
1,149.00
7
-

920.17
910.17
10
-

524.51
524.51
-

9
7,457.79
6,986.37
325.42
146
-

ระดับ
มหาวิทยาลัย
-
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูล าศึกษาตอ)
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูล าศึกษาตอ)
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนอาจารยประจําทีล่ าศึกษาตอ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ระดับ
มหาวิทยาลัย

563,100
563,100
1,930,000
1,930,000
61
61
1
1

70,000
70,000
1,200,000
1,200,000
105
105
-

1,761,500
1,681,500
80,000
6,380,000
6,380,000
93
79
14
2
2
-

492,800
492,800
280,000
280,000
51
51
-

191,110
191,110
1,780,000
1,130,000
650,000
57
47
10
-

3,078,510
1,872,610
80,000
1,125,900
11,570,000
7,510,000
4,060,000
367
126
14
227
3
2
1
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คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ

39

8

15

12

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
9

39
-

8
1

14
1
-

12
-

9
5

23
1
59
6

-

1
-

-

-

5
-

5
1
-

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ
มหาวิทยาลัย
83
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คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไมอยูใ น Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ

10

5

11

5

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5

10
2

5
3

8
3
3

5
2

5
4

13
3
20
14

2
1

3
-

3
12

2
1

4
3

7
7
17

-

-

12
-

-

3
-

15
-

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ
มหาวิทยาลัย
36
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คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1
5
5

6
6

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

-

1
8
8

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2
2
-

ระดับ
มหาวิทยาลัย
2
21
2
19
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คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา นการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ

-

-

-

-

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-

-

-

-

-

1

1

-

1
1
1
-

-

-

1
-

1
1
1
1
-

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ
มหาวิทยาลัย
-
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- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

-

1
2
2

-

-

คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3
3

ระดับ
มหาวิทยาลัย
1
5
5
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประปการศึกษา 2563
ระหวางวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
…………………………………………………………
( รองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค ขันผนึก )
ประธานกรรมการ

…………………………………………………………
( ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ อยูมี )
รองประธานกรรมการ

…………………………………………………………
( ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา )
กรรมการ

…………………………………………………………
( รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง )
กรรมการ

…………………………………………………………
( ผูชวยศาสตราจารย อิสรี ศรีคุณ )
กรรมการและเลขานุการ

269

ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

270

ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ตอ)

271

รายชื่อผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูชวยศาสตราจารย เบญจพร รอดอาวุธ
ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี อภิเดช มงคลปญญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมญา อินทรเกษตร
อาจารยภาสกร
วรอาจ
ผูชวยศาสตราจารย แวววัน
ชมพูนุท ณ อยุธยา
นายมงคล
แพทองคํา
นางนภัสนันท
บัวแกว

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน

คณะผูจัดทํา
นายจิณณวัฒน สุวรรณ
นางสาวรจนา ขันกสิกรรม

นักวิชาการศึกษา กลุมงานมาตรฐานการศึกษา
ผูปฏิบัติงานบริหาร กลุมงานมาตรฐานการศึกษา

