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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



 

คํานํา 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความในตามความใน

มาตรา 5 และ 47 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 

32 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 31 (1) (9) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .2547 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ .2561 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2563 ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

ในการดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือใชกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพภายในกรอบนโยบายและ

หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สําหรับในปการศึกษา 2563 ไดดําเนินการ            

5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้  ท่ีพัฒนาโดยคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน จากผูทรงคุณวุฒิ

ที่เปนบุคคลภายนอกมาประเมินในหนวยงานระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซ่ึงคณะกรรมการ

ไดประเมินตามสภาพท่ีเปนจริงจากเอกสาร ขอมูลอางอิงตางๆ การสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ ตลอดจน

การศึกษาตามสภาพจริงของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงผลการประเมินดังกลาวจะเปนขอมูลสําคัญ เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตอไป 

มหาวิทยาลัย หวังวารายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเลมนี้ จะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณ 

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 สําเร็จลุลวงดวยด ี
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สวนที่ 1 
 

สวนนํา 
 

1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี 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   และในวันท่ี 14 

กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เปนสถาบันราชภัฏ

นครสวรรค 

 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร

กิจการของสถาบันมีความเปนมาโดยสังเขป ดังนี้ 
 

พ.ศ.2465 จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม มีนายสวัสดิ์  กัณหเนตรเปนครูใหญ (ตอมาไดรับ

บรรดาศักดิ์เปน “ขุนกัณหเนตรศึกษากร”) รับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มาเรียน 2  

ป ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ  นักเรียนท่ีจบแลวจะไดรับวุฒิครูมูล 

พ.ศ.2472 โรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม ไดยายไปต้ังบริเวณเขากบ ระหวางวัดเขาชองลมกับโรงเรียน

เขากบ (วิวรณสุขวิทยา) โดยมี นายเกษม พุมพวงเปนครูใหญ 

พ.ศ.2475 ปรับเปลี่ยนไปรวมกับโรงเรียนฝกหดัครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ป 

พ.ศ.2477 ไดถูกตั้งเปนโรงเรียนประถมสามัญเกษตรกรรม มีนายจรูญ สุวรรณมาศ เปนครูใหญ รับผูจบ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เขาเรียนในชั้นประถมเกษตรกรรม ปท่ี 1 

และชั้นประถมเกษตรกรรม ปท่ี 2 โดยมีระยะเวลาเรียน 2 ป 

พ.ศ.2479 จังหวัดไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปดรับนักเรียนครูประกาศนียบัตร จังหวัด     

(ครู ว.)  ข้ึนเปนครั้งแรก 

พ.ศ.2483 เปดรับนักเรียนฝกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

หลักสูตรการเรียน 3  ป 

พ.ศ.2487 นายศิร ิอาจละกะ เปนครูใหญ เปดสอนชั้นฝกหัดครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (ป.บ.) 

พ.ศ.2490 ยกเลิกฝกหัดครูประถม และเปดสอนฝกหัดครูมูลข้ึนแทนรับผูจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 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

วิทยาลัยครูเปดสอนท้ังระดับ ปกศ. และ ปกศ. สูง 

พ.ศ.2512 กรมการฝกหัดครูไดมีโครงการการผลิตครูยามฉุกเฉิน จึงไดเปดหลักสูตร“ประกาศนียบัตรครู

ประถมศึกษา” (ป.ป.) สําหรับผูจบ ม.ศ. 5 มาเรียนอีก 1 ปรวมท้ังเปดรับนักศึกษาภาคคํ่ารุน

แรก ท้ังระดับป.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

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

พ.ศ.2526 เปดรับนักศึกษาหลักสูตร ป.กศ.สูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพดังตอไปนี ้คือ เทคนิคการอาชีพ 

กสิกรรม  เทคนิคอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธและเทคนิคการอาชีพไฟฟา 

พ.ศ.2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2527 ใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสาขา 

วิชาการอ่ืนได  จึงไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร ในวิชาวารสารและ

ประชาสัมพันธ วิชาดนตรี และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร ในวิชาไฟฟา พืชศาสตร และ

มีคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ิมข้ึน รวมเปน 4 คณะวิชา ไดแก คณะวิชาครุศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการ 

พ.ศ.2529   รับนักศึกษาในโครงการ “จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ” (กศ.บป.) ท้ังในระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี ท้ังสาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร 

พ.ศ.2530   ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.วิทยา รุงอดุลพิศาล มาดํารงตําแหนงอธิการบดี

วิทยาลัยครูนครสวรรค สืบตอจาก ดร.หอม คลายานนท 

พ.ศ.2531 เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะศาสตรและสาขาวิทยาศาสตร ท้ังในระดับอนุปริญญาและ

ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) เปดโปรแกรมวิชาดนตรีวิชาอังกฤษ

ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ นิเทศศาสตร วัฒนธรรมศึกษา

ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) โปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไฟฟา และระดับ

ปริญญาตร ี(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  โปรแกรมวิชาธุรกิจการทองเท่ียว 

พ.ศ.2536 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

พ.ศ.2536 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดํารงตําแหนง อธิการ

วิทยาลัยครนูครสวรรค เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2536 สืบตอจาก รศ.วิทยา รุงอดุลพิศาล 

พ.ศ.2538 ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน“สถาบันราชภัฏนครสวรรค” 

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2538 

พ.ศ.2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ใหจัดตั้งสถาบันราชภัฏ ข้ึนแทนวิทยาลัยครู

และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.สุพล บุญทรง ดํารงตําแหนงอธิการบดี

สถาบันราชภัฏนครสวรรค คนแรก เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2538 

พ.ศ.2541 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดํารงตําแหนง

อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค เม่ือวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2541 

พ.ศ.2542 เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาหลักสูตรและและการสอน 

พ.ศ.2543 เปดสอนระดับปริญญาตรี วท.บ. 4 ป  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส 

พ.ศ.2545 เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

พ.ศ.2545 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดํารงตําแหนง

อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค เม่ือวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2545 

พ.ศ.2546 เปดสอนคุรุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสงเสริมสุขภาพ 

พ.ศ.2546 เปดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

พ.ศ.2547 ไดรับการจัดตั้งใหเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 

พ.ศ.2547 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2547 

พ.ศ.2549 เปดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาการจัดการศึกษา

และการเรียนรู 

พ.ศ.2550 เปดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

พ.ศ.2551 เปดสอนรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 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

ประวัติศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาจุล

ชีววิทยา 

พ.ศ.2555 วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 90 ป (วันท่ี 15 สิงหาคม 2555) 

พ.ศ.2556 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ  ดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เม่ือวันท่ี  18 มีนาคม 2556 

พ.ศ.2557 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม และระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิชาชีพครู  

พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร0ี  

พ.ศ.2559 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ศ.ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ ดํารงตําแหนง นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 

พ.ศ.2560 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ  ดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ตอเปนวาระท่ี 2 เม่ือวันท่ี  12 มิถุนายน 2560 

พ.ศ.2561 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสมเชาว เกษประทุม ดํารงตําแหนง นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 

พ.ศ.2562 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2562 วันท่ี 24 ตุลาคม 2562 มีมติให ศ.ดร.สมยศ 

พลับเท่ียง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหนงผูรักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2562 

พ.ศ.2563 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี  ดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เม่ือวันท่ี  15 มิถุนายน 2563 

พ.ศ.2564 เปดสอนหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการศาสตรการกีฬาและ

สงเสริมสุขภาพ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  

ปรัชญา   

มหาวิทยาลัยท่ีเปนพลังของแผนดินในการพัฒนาทองถ่ินสูสากล 

      วิสัยทัศน 

เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ินท่ีมุงเนนการใชนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital 

technology) ในการดําเนินการตามพันธกิจเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ ในการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน และ

ประเทศชาติ 

     พันธกิจ  

1.  ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน เพ่ือรองรับการทeงานในอนาคต (Future of works) 

ตามการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ 

2.  วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของชุมชน 

ทองถ่ินและการดําเนินชีวิตแบบปกติใหม (New normal) 

3.  ผลิตและพัฒนาครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาสูศตวรรษท่ี 21 

4.  บริหารจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) โดยการใช

นวตักรรมและ เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค  

1.  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะในอนาคต (Future skill set) ท่ีมี

คุณภาพ สอดคลองกับทิศทางและแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ 

2.  บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือการ เสริมสรางความเขมแข็งและการดําเนินชีวิตแบบปกติใหม (New normal)  ของชุมชนทองถ่ิน 

สังคม และประเทศชาติ 

3. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับ

การเปนวิชาชีพชั้นสูง 

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ท่ี

สงเสริมตอการเปน มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

5.  ยกระดับการบริหารจัดการ แบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 

ใหเปน มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ 

 

1.3 เอกลักษณและอัตลักษณ 

 เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

“มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาทองถ่ินสูสากลตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 

 อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

“เปนคนดีมีวินัย ใฝเรียนรูสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา” 
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1.4 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

- คณะกรรมการติดตาม กํากับดานวิชาการและคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการติดตาม กํากับยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการติดตาม กํากับงบประมาณของมหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบยีบขอบังคับของ

มหาวิทยาลยั 

-คณะกรรมการติดตาม กํากับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั 

  

- สภาวชิาการ 

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน จากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ผูชวยอธิการบดี อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

 คณะครุศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คณะวิทยาการจัดการ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 สํานักงานอธิการบดี 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณบดี ผูอํานวยการ 

หัวหนาสํานกังานคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสํานกัผูอํานวยการ หัวหนากอง ศูนย 
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1.5 รายช่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน 

1.5.1 รายช่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน 

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  แทนธาน ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. นางศรินทิพย  งามนิล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

9. รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10. นายสมบัต ิ อนันตรัมพร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

11. รศ.ดร.สมพร ไชยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

12. ศ.ดร.สมยศ พลับเท่ียง 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. 20ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช  20มงคลปญญา ผูแทนผูบริหาร 

19. ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร ผูแทนผูบริหาร 

20. ผศ.ดร.ศุภชัย ทว ี ผูแทนคณาจารย 

21. ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ผูแทนคณาจารย 

22. อาจารย ดร.สมพร พูลพงษ ผูแทนคณาจารย 

23. อาจารย ดร.ไกรวิชญ ดีเอม ผูแทนคณาจารย 

24. อาจารยภาสกร วรอาจ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

1.5.2 รายช่ือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน 

1. ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี อธิการบดี 

2. 20ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช  20มงคลปญญา รองอธิการบดี 

3. ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี 

4. ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดี 

5. อาจารยภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี 

6. ผศ.แวววัน   ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบด ี 
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1.6 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2563 

คณะวิชา 

จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ปริญญาตรี 
ประกาศนีย- 

บัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะครุศาสตร 8 1 3 1 13 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 - - - 11 

คณะวิทยาการจัดการ 7 - 1 - 8 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 15 - 1 - 16 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9 - - - 9 

 

รวม 50 1 5 1 57 

7. อาจารยปรัศนีย นัยนานนท ผูชวยอธิการบดี 

รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

8. ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ผูชวยอธิการบดี 

รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ 

9. ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ยานมัทรี) 

10. ผศ.เฉียงตะวัน  ยอดดําเนิน ผูชวยอธิการบดี 

11. ผศ.ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร 

12. ผศ.ดร.วรวิทย  พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

13. รศ.ดร.สุชาต ิ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. รศ.ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

15. รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

16. ผศ.ปราณี เนรมิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

17. ผศ.พงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18. ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

19. ผศ.ดร.สมบูรณ นิยม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

20. อาจารยนันทภัค  ธนาอภินนท ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

21. นายมงคล แพทองคํา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

22. นางนภัสนันท บัวแกว ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

23. นางสุกัญญา มีวงษ ผูอํานวยการกองกลาง 
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1.7 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2563 

1.7.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

คณะ/กลุมสาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน) 

ช้ันปท่ี1  ช้ันปท่ี2 ช้ันปท่ี3 ช้ันปท่ี4  ช้ันปท่ี 5 รวม 

คณะครุศาสตร 455 438 441 395 359 2,088 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 527 460 588 740 - 2,315 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 362 201 227 359 - 1,149 

คณะวิทยาการจัดการ 315 289 414 426 - 1,444 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

127 126 96 74 - 423 

รวม 1,786 1,514 1,766 1,994 359 7,419 
 

1.7.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) 

คณะวิชา จํานวน(คน) 

คณะครุศาสตร - 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 200 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

คณะวิทยาการจัดการ 181 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 

รวม 406 
 

 

1.7.3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับปริญญา จํานวน (คน) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 180 

ปริญญาโท 467 

ปริญญาเอก 16 

รวม 663 
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1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

1.8.1 จํานวนอาจารย จําแนกวุฒิทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 

คณะ/กลุมสาขาวิชา 

จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิทางการศึกษา (คน) 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ตอ 

คณะครุศาสตร - 29 32 61 1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 70 35 105 - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 49 44 93 2 

คณะวิทยาการจัดการ - 36 15 51 - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- 34 23 57 - 

รวม - 218 149 
367 3 

370 
 

 

1.8.2 จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางการวิชาการ ปการศึกษา 2563 

คณะ/กลุมสาขาวิชา 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (คน) 

อาจารย ผศ. รศ. ศ. ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ตอ 

คณะครุศาสตร 24 35 2  - 61 1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 60 41 4  - 105 - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 51 37 5  - 93 2 

คณะวิทยาการจัดการ 22 28 1  - 51 - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

14 40 3 - 57 - 

รวม 171 181 15 - 
367 3 

370 
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1.8.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2563 

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิทางการศึกษา 

ต่ํากวา 

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 
รวม 

คณะครุศาสตร -  7 5 - 12 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 12 1 -  14 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5 17 2  - 24 

คณะวิทยาการจัดการ - 9 2 - 11 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- 11 1 - 12 

สํานักงานอธิการบดี 145 56 9 - 210 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  - 14 4 - 18 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 34 2 -  37 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  - 4 1 - 5 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - 5 3 - 8 

รวม 152 169 30 - 351 
 

1.9 งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

1.9.1 งบประมาณ ปงบประมาณ 2564 

 งบประมาณแผนดิน 661,929,800 บาท 

 เงินรายได  120,630,000 บาท 

 รวมท้ังสิน้  782,559,800 บาท 
 

 

 
 

 

                             

 661,929,800  

 120,630,000  

งบประมาณแผนดิน 

เงินรายได 
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         1.9.2  อาคาร สถานท่ี 

ฝายอาคารสถานท่ี รายช่ืออาคารและพ้ืนท่ี (ท่ีรับผิดชอบ)   รวม 

ท่ีตั้ง เลขท่ี  398   

หมู 9 อําเภอเมือง   

อาคารเรียน 

อาคาร  1  คณะวิทยาการจัดการ 

อาคาร  2  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

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  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

18 อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารกิจกรรมและท่ีพักอาศัย 

อาคารพลศึกษา  จํานวน  1  หลัง 

หอประชุม  จํานวน  1 หลัง 

สโมสรอาจารย  จํานวน  1 หลัง 

อาคารกิจการนักศึกษา  จํานวน  1  หลัง 

บานพักอาจารย  จํานวน  40 หลัง 

แฟลตท่ีพัก  จํานวน  3  หลัง 

หอพักอาจารยชาย  จํานวน  1 หลัง 

หอพักอาจารยหญิง  จํานวน  3  หลัง 

หอพักรับรอง  จํานวน  1 หลัง 

58 หลัง 
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ฝายอาคารสถานท่ี รายช่ืออาคารและพ้ืนท่ี (ท่ีรับผิดชอบ)   รวม 

โรงเก็บรถยนต  จํานวน  1  หลัง 

ท่ีทําการฝายอาคารสถานท่ี  จํานวน  1  หลัง 

หอพักนักศึกษา  จํานวน  1  หลัง 

โรงอาหาร  จํานวน  1  หลัง 

ศูนยการเรียนรูและนันทนาการ  จาํนวน 1 หลัง 

สนามกีฬาฟุตซอล จํานวน 1 หลัง 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

(ยานมัทรี) 

พ้ืนท่ี (500ไร)    

 

อาคารเรียน 

อาคาร 1  อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยทางการเกษตร  

อาคาร 2  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ 

อาคาร 3  อาคารดนตรี 

อาคาร 4  เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาคาร 5  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

อาคาร 6  โรงงานแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ 

อาคาร 7   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

อาคาร 8   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

อาคาร 9   อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯ 

อาคาร 10 อาคารศูนยปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา 

อาคาร 11 อาคาเรียนรวม 

อาคาร 12  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  

 

 

 

12 อาคาร 

 

 

 

 

 

อาคารกิจกรรมและท่ีพักอาศัย 

บานพักอธิการบดี 1 หลัง 

บานพักเจาหนาท่ี  1 หลัง 

โรงเก็บของ 1 หลัง 

โรงเก็บของและเลี้ยงสัตวของคณะเกษตร 5 หลัง 

บานพักครู บานใตถุนไม  6 หลัง 

เรือนเพาะชํา 1 หลัง 

อาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง   

อาคารท่ีพักบุคลากร   1 หลัง   

ศูนยประชุมและนิทรรศการนานาชาต(ิยานมัทรี) 1 หลัง 

19 หลัง 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค (เขา

แรด) 

สําหรับจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยูติดเชิงเขาแรด  หลังโรงเรียนพล

ตํารวจภูธร  อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  เนื้อท่ี 63 ไร  3 งาน 64 ตารางวา 
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ฝายอาคารสถานท่ี รายช่ืออาคารและพ้ืนท่ี (ท่ีรับผิดชอบ)   รวม 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

(หนองกรด)   

สําหรับการจัดการศึกษา ศูนยการศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม  ตั้งอยูติดกับถนนพหลโยธิน  

ตําบลหนองกรด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค มีเนื้อท่ี 16 ไร 

รวม 
อาคารเรียน 30 อาคาร 

อาคารกิจกรรมและท่ีพักอาศัย 77 หลัง 

 

 

1.10 วัฒนธรรมและคานิยม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

วัฒนธรรม 

1. บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือทํางานเปนทีม มุงผลสัมฤทธิ์ 

2. มีการใหความเคารพนับถือตามระบบอาวุโสและตําแหนงงาน 

3. คณาจารยมีจรรยาบรรณและเปนแบบอยางท่ีดี 
 

คานิยม 

คานิยมท่ีควรปลูกฝงสรางเสริมข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (NSRU) คือ “ความรักและ

ผูกพันตอองคกร และการเปนองคกรของคนดีและคนเกง” 
 

1.11 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินท่ีผานมา 

ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ขอปรับปรุงแกไข 

1. สนับสนุนใหนักศึกษา สอบสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล ดวยขอสอบวัดตามมาตรฐาน IC3 

เทียบเคียงสมรรถนะนอกเหนือไปจากขอสอบของ

มหาวิทยาลัย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงาน

ดําเนินการสอบประกันคุณภาพการศึกษาเ ก่ียวกับความรู

ความสามารถดานคอมพิวเตอร เปนมาตรฐานและมีผลเทียบเทา

เกณฑ IC3 ใหกับนักศึกษา ซึ่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายจะตองสอบ

ประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร ผานกอนท่ีจะออก

ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยปการศึกษา 2563 ผลการผาน

เกณฑการวัดผล มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายจาก 5 

คณะ มีผู ท่ีสอบผานเกณฑ  IC3 หรือเ ทียบเทาหรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 1,261 คน คิดเปนรอยละ 80.22 

และนักศึกษา 62 เทียบโอน สอบผาน 118 คนคิดรอยละ 90.08 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563 

และจัดดําเนินการสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล เพ่ือเปน

แนวทางเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

หลักสูตรการเขาใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับพลเมือง

ไทย มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายจาก 5 คณะ มีผูท่ี

สอบผานเกณฑ 416 จากจํานวนผูสมัคร 669 คน คิดเปนรอยละ 

61.79  

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอบผาน 139 คน คิด

รอยละ 62.30 

- คณะวิทยาการจัดการ สอบผาน 205 คนคิดรอยละ 

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

เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการดานวิชาการมีการกํากับ

ดูแลใหหลักสูตรมีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร มีการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย อยางตอเน่ือง โดยมีนโยบายใหทุกคณะ

รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการบริหารจัด

ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรท้ังท่ีคงอยู และมีการเปลี่ยนแปลง

ตาม สมอ.08  และมีการประสานงานกับกองการเจาหนาท่ี เพ่ือ

จัดหาอาจารย ในกรณีท่ีมีความตองการอัตราทดแทน 

3. สงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยไดดํารง

ตําแหนงวิชาการมากข้ึน 

มหาวิทยาลัย มีแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ เขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ การพัฒนาความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

1. สงเสริมใหทุนสนับสนุนอาจารยการทําวิจัยหรือผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. กําหนดนโยบายใหคณะดําเนินการพัฒนาอาจารยเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

3.  กําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณใหคณะ

ดําเนินการอบรมหรือสงอาจารยเขารับการอบรมทางวิชาการ/

วิชาชีพ 

ปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน 196 คน จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

370 คน คิดเปนรอยละ 52.97 ซึ่งสูงกวาปท่ีผานมา 



 16  
 

ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563 

4. ปรับแผนการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย โดยศูนยภาษาไดมีแผนการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานการใชภาษาอังกฤษ 

- เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19  

ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา

จํานวนมากได 

2. กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบ

มาตรฐานใหแกนักศึกษา ตามแผนการดําเนินการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานใหแกนักศึกษา โดยนํา

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 และ 4 กลุมเปาหมายจํานวน 2,500 คน เขา

รับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ช่ัวโมง และ

จัดใหมีการทดสอบวัดระดับกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือเปนการ

วัดความรูของนักศึกษา โดยตั้งคาเปาหมายรอยละของนักศึกษา

ท่ีผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษหลังอบรม เปนรอยละ 70  

-การจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ

ทดสอบมาตรฐานใหแกนักศึกษา จะมีการทดสอบกอนและหลัง

เรียน และพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ ซึ่งแบงใหแตละคณะ

จัดกิจกรรมตามสัดสวน ท่ีศูนยภาษาจัดสรรให ซึ่งไดดําเนินการ

แลวเสร็จ 5 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ,คณะ

เทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะครุ

ศาสตร ซึ่งมีผูเขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 2,267 คน โดย

นักศึกษาท่ีเขารับการทดสอบ Posttest จากการอบรมผาน

เกณฑท่ีกําหนดรอยละ 70 =45.03 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

แผนการดํ า เ นินการจะ นํ า นักศึ กษา  ไปแลกเปลี่ ยนยั ง

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

International เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนท่ี

หลากหลาย 

-ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได เน่ืองจากสถานการณการ

แพรระบาดโควิด-19 ทําใหไมสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆได 

4.กิจกรรมการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล

แผนการการดําเนินงานนํานักศึกษาท่ีเขารับการอบรมในกิจกรรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตร  

International Program รวมท้ังนักศึกษาท่ีใช software 

โปรแกรมดานภาษาอังกฤษมาเขารับการทดสอบ 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563 

- เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ซึ่งตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหใชสถานท่ีในการจัดการ

เรียนการสอน ทําใหไมสามารถจัดสถานท่ีจัดสอบใหกับนักศึกษา

จํานวนมากได ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดสอบใหกับนักศึกษา

ได 

5. กิ จกรรมพัฒนาระดับความสามารถด านการ ใช

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรใหผานเกณฑ

มาตรฐานทางความสามารถทางภาษา อังกฤษTOEIC (500 

คะแนน) ตามแผนการดําเนินงานท่ีจะทําการจัดสอบใหแก

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร เขารับการทดสอบความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษTOEIC ใหผานเกณฑ 500 คะแนน 

- เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ทําใหทาง

ศูนยสอบ TOEIC ปดใหบริการเปนการช่ัวคราว จึงไมสามารถ

ดําเนินกิจกรรมการอบรม และจัดสอบใหกับนักศึกษาได ทําใหไม

สามารถดําเนินกิจกรรมการอบรม และจัดสอบใหกับนักศึกษา

จํานวนได 

5. สนับสนุนงบประมาณคาใชจาย ในการสอบ

สมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ และดานดิจิทัล 

กิจกรรมพัฒนาระดับความสามารถดานการใชภาษา 

อังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรใหผานเกณฑมาตรฐาน

ทางความสามารถทางภาษา อังกฤษTOEIC (500 คะแนน)

แผนการดําเนินการ จะใหทางครุศาสตรดําเนินการการพัฒนา

ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ และทดสอบ

มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC โดยจัดสรร

งบประมาณ จํานวน 482,580 บาท 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการ

จัดสิ่งสนับสนุนการศึกษา (ดานดิจิทัล) จํานวน 3 โครงการและ

โครงการอบรมสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของ

นักศึกษา จํานวน 1 โครงการ ดังตอไปน้ี 

1. (เงินรายได/โครงการจัดหาอุปกรณกระจายสัญญาไร

สาย (Access Point)) 2,300,000 บาท เพ่ือเพ่ิมและปรับปรุง

อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายจํานวน ไมนอยกวา 100 จุด

และประสิทธิภาพการใหบริการระบบเครือขาย อุปกรณเครือขาย

ไดไมนอยกวารอยละ 95 ตอป 

2 .  ( เ งินรายได/ โครงการจัดหาซอฟตแวรลิ ขสิท ธ์ิ ) 

1,200,000 บาท คาการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิในการจัดการ

เรียนการสอน (รอบ 1 ป) เพ่ือประสิทธิภาพการใหบริการระบบ

เครือขาย อุปกรณเครือขายไดไมนอยกวารอยละ 95 ตอป 
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3. (เงินรายได/โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับใชใน

การดําเนินการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรสําหรับ

นักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) จํานวน 

197,640 บาท 

4. โครงการอบรมสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล

ของนักศึกษา จัดอบรมใหความรูแกนักศึกษา ท้ัง 5 คณะ โดยไม

เสียคาดําเนินการในการจัดอบรม 

6. มหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร ควรรวมกัน

วางแผนใหนักศึกษา มีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

1 .  มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรการดํา เนินงาน 

(ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 ระดับมหาวิทยาลัย) เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะของบัณฑิตใหตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน

และการพัฒนาประเทศ โดยการสงเสริมการจัดกิจกรรมสราง

ความรูความเขาใจใหแกนักศึกษาดานการเรียนรูแบบบูรณาการ

รวมกับการทํางาน และจัดกาเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

พัฒนาผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังภายใน

และภายนอกหองเรียน  

2. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการสงเสริมการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการรวมกับการทํางาน เพ่ือเปนแนวทางใน

การดําเนินงานท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย  

3. คณะกรรมการดานวิชาการระดับมหาวิทยาลัยฯ มี

จุดเนนใหหลักสูตรท่ีครบวงรอบการพัฒนา ดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรใหมีความทันสมัย พัฒนาทักษะท่ีอยูในความตองการ

ของผูใชบัณฑิต โดยมุงเนนใหผู เรียนเกิดการเรียนรู ท้ังดาน

วิชาการ และทักษะท่ีจําเปน โดยใหหลักสูตร กําหนดรายวิชา 

หรือกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒฯ 

ผลงาน /นวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู เชน รายวิชาโครงงาน 

การฝกฯสหกิจ  เปนตน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ขอปรับปรุงแกไข 

1. พัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ไปใชประโยชน ใหมี

ความชัดเจน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการดังน้ี 

1. จัดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี

สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค เชน NRIIS. DRMS เปนตน 

2. จัด กิจกรรมวิชาการ ท่ีส ง เสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการและการจัดแสดงงาน

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. มีจั ดสรรงบประมาณเ พ่ือ เปน ทุน วิจั ยหรื องาน

สรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงาน วิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ ไดแก การออกระเบียบเงินสมนาคุณ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการฯ 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยโดยการเชิญ

วิทยากรมาบรรยาย พรอมท้ังมีการสรางขวัญและกําลังใจ

ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดน ไดแก การจัดใหมี Hall of Frame บนเว็บไซต

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัย

หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ เชน มี

ความรวมมือกับ National Pingtung University ประเทศ

ไตหวันในการพัฒนางานวิชาการรวมกัน ผานการเผยแพร

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 ระบบและกลไกการ นําผลงานวิจั ยหรื องาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือ

ชุมชนและมีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
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2. สนับสนุน สงเสริม ใหนักวิจัยสงผลงานเขา

ประกวด ในระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัย ไดมอบนโยบายผานคณะกรรมการกองทุน

วิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดในการจัดงบประมาณเพ่ือการ

ตีพิมพเผอบยแพร ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไมมีผลงานเขา

ประกวดระดับนานาชาต ิ

3. ควรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดยกําหนดเปน KPI ของ

หนวยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีกลุมงาน ไดแก UBI ท่ีทําหนาท่ีให

คําปรึกษาและสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดย

กําหนดเปน KPI ของหนวยงาน 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโดยเจาหนาท่ีผูดูแลงานดานน้ี 

เพ่ือใหสามารถแนะนําใหคําปรึกษา ข้ันตอนการจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร ใหกับคณาจารย นักวิจัยผูสนใจได 

4. ควรมีระบบหรือกลไกท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร

ผลประโยชนใหนักวิจัยจากการมีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

หรือผลงานลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกลุมงาน ไดแก UBI ท่ีทํา

หนาท่ีใหคําปรึกษาและสนับสนุนการจัดสรรผลประโยชนให

นักวิจัยจากการมีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือผลงานลักษณะอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ โดยออกเปนระเบียบทรัพยสินทางปญญา  และผาน
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือนําไปประกาศและเผยแพรใหคณาจารย 

นักวิจัยไดดําเนินการ 

5. ทบทวนระเบียบภาระงานวิจัยเปรียบเทียบกับ

สถาบันอ่ืน 

มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทบทวนระเบียบภาระงานวิจัยเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืน และ ท่ี

เก่ียวของการบริการวิชาการ 

6. ตอยอดขยายผลงานวิจัยในพ้ืนท่ีเปาหมาย มหาวิทยาลัย มอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการ

จัดโครงการบริการวิชาการ และ งานวิจัยในพ้ืนท่ีเปาหมาย ซึ่งได

มีจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จํานวน 29 แหง จาก

จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด จํานวน 39 แหง คิดเปนรอยละ 

74.36 

7. เชิญวิทยากรจากแหลงทุนมาวิพากษขอเสนอ

โครงการอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงแหลง

ทุนและสรางพัฒนา นักวิจัยกลุมใหม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมในรูปแบบ

ออนไลนและออนไซตในการประชาสัมพันธ และการเขารวม

ประชุมกับแหลงทุนมาวิพากษขอเสนอโครงการอยางตอเน่ือง 

เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุนและสรางพัฒนา นักวิจัยกลุม

ใหม เชน การจดัทําขอเสนอขอทุนของ PMU บพท เปนตน 

8. ควรใหความรูหลักเกณฑวิธีการในการเขาถึง

แหลงทุนแกนักวิจัยตามแพลตฟอรมท่ีกระทรวงกําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการจัดการประชุมสงเสริม

โดยการใหความรูหลักเกณฑวิธีการในการเขาถึงแหลงทุนแก

นักวิจัยตามแพลตฟอรมท่ีกระทรวงกําหนด โดยในปท่ีผานมาได

ดําเนินการจัดการประชุมใหกับคณะครุศาสตรคณะวิทยาการ

จัดการ และโรงเรียนสาธิต 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ขอปรับปรุงแกไข 

1. ในแตละพ้ืนท่ีเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

ควรมีการจัดลําดับความสําคัญ และคัดเลือกชุมชน เพ่ือ

สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือใหชุมชนท่ี

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ มีความเขมแข็งยั่งยืน และ

พ่ึงพาตนเองได 

ในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 มหาวิทยาลัยฯนําโดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการบริการวิชาการ จํานวน 4 

โครงการ ดังน้ี  

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

2.  โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด 

3.  โครงการพัฒนาจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเปนความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4.โครงการการใหบริการตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลอง

คาง จ.นครสวรรค 

2. การขยายผลและจัดทําแนวปฏิบัติของ

ชุมชนตัวอยาง เพ่ือเผยแพร ใหกับชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

คณะตาง ๆ ไดมอบหมายนโยบายใหกับคณาจารยในการ

สงเสริมการวิจัยในการบริการวิชาการ และสงเสริมใหคณาจารย

สามารถนํางานบริการวิชาการมาใชในการจัดทําผลงานทาง

วิชาการรับใชสังคม เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการได  และ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการจัด KM เก่ียวกับการขยายผลและ

จัดทําแนวปฏิบัติของชุมชน 

3. ควรมีการสงเสริมใหเกิดนักวิจัยบริการ

วิชาการแกสังคม รวมถึงการสงเสริมใหคณาจารย

สามารถนํางานบริการวิชาการมาใชในการจัดทําผลงาน

ทางวิชาการรับใชสังคม เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการได 

มหาวิทยาลัยฯมีการสงเสริมใหเกิดนักวิจัยบริการวิชาการ

แกสังคม รวมถึงการสงเสริมใหคณาจารยสามารถนํางานบริการ

วิชาการมาใชในการจัดทําผลงานวิชาการรับใชสังคมอยาง

ตอเน่ืองโดย มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดําเนินการจัดตั้งกองทุนวิจัยเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการ

สงเสริมใหอาจารยและนักวิจัยมาเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ

ตําแหนงทางวิชาการและเปนการกระตุนใหอาจารยและนักวิจัย

เห็นความสําคัญในการขอตําแหนงทางวิชาการอีกทางหน่ึง 

4. การใหบริการวิชาการกับชุมชนเปาหมายใน

แตละพ้ืนท่ี ควรมีการขยายผล/ตอยอด ใหครอบคลุมทุก

ดาน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และควรมีการถอดบทเรียน หรือ

จัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือเผยแพรใหกับชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี

เปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป 

มหาวิทยาลัยฯ มีการเตรียมความพรอมขยายพ้ืนท่ีชุมชน

เปาหมายในแตละพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดอุทัยธานี

ในดาน การใหบริการพรอมท้ังสงเสริมพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบของ

การใหความรูและการถายทอดนวัตกรรมเพ่ือใหชุมชนเกิดองค

ความรูและสามารถตอยอดองครูจนเกิดความยั่งยืนในชุมชน

ทองถ่ินได 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอปรับปรุงแกไข 

รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

- เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยน ตัวบงช้ีใหม เพ่ือ

เปนมหาวิทยาลัยพัฒนาทองถ่ิน ดังน้ันการเขียนเสนอ

รายงาน ควรรายงานสวนท่ีเฉพาะ หรือ เก่ียวของกับตัว

บงช้ีเทาน้ัน 

- ภาพรวม คือ ชนิดตัวบงช้ีเปนกระบวนการ 

ตองกําหนดนโยบาย และพัฒนาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ตามทิศทางของมหา วิทยาลั ย  แล ว กํ าหนดแผน 

วัตถุประสงค  ตัว ช้ี วัดตามแผน หรือวัตถุประสงค 

ดําเนินการกํากับติดตาม ประเมินผล แลวนําไปปรับปรุง

แกไข โดยใหเนนการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

หรือการบริการวิชาการ หรือวิจัย มีการเผยแพรกิจกรรม 

ตลอดจนสามารถสรางแหลงเรียนรูหรือตนแบบ หรือ

องคความรู หรือนวัตกรรมทางศิลปะฯ ได  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการปรับเปลี่ยนการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยรายงานเฉพาะสวนท่ี

เ ก่ียวของ กับตัวบ ง ช้ี  ตามจุด เนนของมหาวิทยาลัยด าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คือ ภูมิปญญาทองถ่ินดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทาง

วัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลักในการใหการสนับสนุน 

สงเสริม รวมมือกับคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการ

ดําเนินงานตามนโยบาย  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการกําหนดนโยบายสงเสริม

และสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ตามทิศทางของมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มีการกําหนดวัตถุประสงค 

ตั ว ช้ี วั ด ข อ ง แ ผ น  ต า ม จุ ด เ น น ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า น

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มีการบูรณาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความ

เขาใจในศิลปวัฒนธรรม มีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน

ตามแผน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผน มีการนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผน กิจกรรม/โครงการดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ

การบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน

ผานชองทางออนไลนเว็บไซตสํานักฯ Facebook Youtube 

จดหมายขาวสํานักฯ และมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํา

แหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรู หรือนวัตกรรม 
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ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ผานกิจกรรมรวบรวม 

เรียบเรียง การสังเคราะหขอมูลภาคสนามกลุมชาติพันธุในจังหวัด

นครสวรรค กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในชุมชนของ

กลุมชาติพันธุในจังหวัดนครสวรรค กิจกรรมการรวบรวมขอมูล

ประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม ของชุมชนบาน

ทองหลาง และกิจกรรมการสรางแหลงเรียนรูของชุมชนบาน

ทองหลาง โดยในปการศึกษา 2563 ไดมีการจัดทําแหลงเรียนรู

จํานวน 7 แหลง ดังน้ี 

1. แหลงเรียนรูชุมชนบานทองหลาง 

2. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจีน 

3. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมุสลิม 

4. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมอญ 

5. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุลาวครั่ง 

6. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา 

7. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอปรับปรุงแกไข 

1. ควรออกแบบระบบและกลไกการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางานเพ่ือรองรับนโยบายใหม

ของรัฐบาลหรือสถานประกอบการ 

มหาวิทยาลัย มีประกาศ เรื่องการสงเสริมการจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการรวมกับการทํางาน เพ่ือเปนแนวทางในการ

ดํา เ นินงานท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรสามารถเลือกแนวทางในการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการฯ ท่ีระบุไวใน ขอ 4 ตามประกาศฯ ให

เ หมาะสม กับศาสตร ข อ งแต ล ะหลั ก สู ต ร  และแต ง ตั้ ง

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางาน ท่ี 374/2563 

2. ควรใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับการบูร

ณาการเรียนรูกับการทํางานกับบุคลากรระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยจัดสงตัวแทนอาจารย เขารับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพการเปนคณาจารยนิเทศและการจัดการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการทํางาน ระหวางวันท่ี 20-22 กันยายน 2564 (แบบ

ออนไลน) จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย  จัดสงตัวแทนเพ่ือเขา

รวมการอบรมโครงการหลักสูตรคณาจารยนิเทศและผูนิเทศสห

กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน และ

หลักสูตรผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การทํางานในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ระหวาง

วันท่ี 2-4  พฤษภาคม  2564 จัดโดย สํานักปลัดกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรรม และจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู และการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษา
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เชิงบูรณาการกับการทํางานรวมกัน เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม  

2564 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

3. ควรนําขอมูลคาตนทุนตอหนวยไปใชประโยชน

ในการพัฒนาหลักสูตรอยางสรางสรรค 

มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน นําผลการรายงาน

การวิเคราะหตนทุนมาประกอบการทบทวนการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณให

สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏนครสวรรค เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและแนวทางในการ

จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นําผลการรายงาน (ปงบประมาณ พ .ศ. 2563)การ

วิ เคราะหต น ทุนในส วนของการ วิ เคราะห  ความคุ มค า 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแขงขัน เพ่ือทบทวน

แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคระยะท่ี 1 (พ.ศ.

2561-2565) 

4. ควรจัดทําเปาหมายรายปใหครอบคลุมแผนการ

บูรณาการกับการทํางานฯ 2560-2564 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ดําเนินการดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเ ชิญบูรณาการกับการทํางาน รวมกับตัวแทน

ผูเก่ียวของจากคณะตาง ๆ ในการจัดทําแนวทางการสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เพ่ือกําหนดแนวทาง 

และเปาหมายการดําเนินงาน รวมกับ เพ่ือใหทุกคณะมีสวนรวม

ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับหลักสูตร

ของคณะ โดยนําแนวทางการดําเนินงาน พ.ศ. 2560-2564 มา

ทําการทบทวนและปรับปรุง เปนแนวทางการสงเสริมการจัดสห

กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน พ.ศ. 2563-

2567  

2. ประชุมคณะดําเนินงานฯ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 20 

พฤษภาคม 2564  ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือ

แลกเปลี่ยนการดําเนินงาน แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกับ 

พรอมท้ังมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ี

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีใหแกคณะท่ีสนใจและเริ่มตนดําเนินการจัดสห

กิจศึกษา 

3. ทบทวนแบบรายงานการดําเนินงานตาง ๆ ใหสอดคลอง

กับการรายงานผลในระดับเครือขายฯ และสามารถนําผลการ

ดําเนินงานไปใชเปนสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการจัดสห

กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ท้ังในดาน
นโยบาย และการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร

ใหมีความเหมาะสม 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563 

5 .  ควรกํากับติดตามใหระบบและกลไกการ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรมีประสิทธิภาพ โดย 

เฉพาะการสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหครบ

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบคุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหครบถวยและถูกตองตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และมีการกํากับติดตามเปน

ระยะๆ รอบ 6, 9, และ 12 เดือน โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ

และการประกันคุณภาพ 

มีนโยบายใหทุกคณะรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ในการบริหารจัดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรท้ังท่ีคง

อยู และมีการเปลี่ยนแปลงตาม สมอ.08  และมีการประสานงาน

กับกองการเจาหนาท่ี เพ่ือจัดหาอาจารย ในกรณีท่ีมีความ

ตองการอัตราทดแทน 

ปการศึกษา 2563 มีผลการประเมินคุณภาพภาพ

การศึกษาภายใน ท้ังหมด 57 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผานการ

กํากับมาตรฐาน (องคประกอบท่ี 1 ระดับหลักสูตร) 

 



 

 
สวนที่ 2  

  

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับตัวบงช้ี : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีสถาบัน

รับผิดชอบ 
 

เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ 

 คะแนนท่ีได =  
 

 

 

 

 

 

องคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

องคประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี

กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ฉบับ พ.ศ. 2548 

ปริญญาตร ีเกณฑ 3 ขอ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ฉบับ พ.ศ. 2558 

ปริญญาตร ีเกณฑ 5 ขอ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

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

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมสีวนไดสวนเสยี) 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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องคประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการใหคาํปรึกษาวิทยานิพนธ และการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

- การ พัฒนาศั กยภาพ นักศึ กษาและการ เสริ มสร า ง ทักษะ 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  

- อัตราการสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 

 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย 

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตร 

การเรยีนการสอน  

การประเมินผูเรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร

และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา

น้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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องคประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจดัการเรียนการ

สอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มอค.4 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรยีนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปรญิญาตร ี

- การบูรณาการพันธกิจตางๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ตร ี

- การชวยเหลือ กํากับ ตดิตามในการทําวิทยานิพนธและ 

การคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑติศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจดักระบวนการเรียนการสอนและการ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

6.  สิ่ ง ส นั บส นุนกา ร

เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน โดยมสีวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือใหมสีิง่สนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
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ผลการประเมินตนเอง  

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีหลักสูตรท่ีเปดสอน จํานวน 57 หลักสูตร มีผลการประเมินดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร 1.1 2.1 
2.2  

(ป.ตรี) 

2.2 

(ป.โท) 

2.2 

(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 

คณะครุศาสตร 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวัย 

  4.40 4.76 - - 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.86 ดี 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร  4.50 4.88 - - 3.00 4.00 3.00 4.00 4.44 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.68 ดี 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจทิัล

เพ่ือการศึกษา 

 4.52 4.43 - - 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.69 ดี 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา  4.57 4.87 - - 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.96 ดี 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  4.50 4.33 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.44 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.17 ดีมาก 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  4.52 4.87 - - 4.00 3.00 3.00 4.00 3.33 4.00 4.00 3.00 2.00 5.00 3.00 3.67 ดี 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร

ทั่วไป 

 4.58 4.03 - - 3.00 3.00 3.00 4.00 4.44 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.70 ดี 

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา  4.73 4.71 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.11 ดีมาก 

9. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพคร ู  3.84 - - - 3.00 3.00 4.00 3.00 3.67 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.38 ดี 

10. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตร

และการสอน 

 4.76 - 1.44 - 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.94 ดี 

11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา

คอมพิวเตอรศึกษา 

 - 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 

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา 

 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 

13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา 

 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 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

เพ่ือการพัฒนา  

 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 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี  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 
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ชื่อหลักสูตร 1.1 2.1 
2.2  

(ป.ตรี) 

2.2 

(ป.โท) 

2.2 

(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. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีศึกษา  - 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 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  4.36 3.57 - - 3.00 3.00 3.00 4.00 1.67 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.43 ดี 

5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  4.81 4.73 - - 4.00 3.00 3.00 4.00 4.01 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.73 ดี 

6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติศิาสตร  4.38 3.91 - - 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.79 ดี 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  4.41 5.00 - - 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.88 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  4.21 5.00 - - 3.00 3.00 3.00 2.00 3.33 4.00 3.00 3.00 2.00 5.00 3.00 3.35 ดี 

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา  4.00 5.00 - - 3.00 4.00 3.00 3.00 3.89 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.76 ดี 

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  4.33 4.21 - - 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.66 ดี 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นานาชาต ิ

 4.33 5.00 - - 3.00 3.00 4.00 3.00 2.22 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.50 ดี 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานเิทศศาสตร  4.40 4.29 - - 4.00 3.00 3.00 3.00 1.67 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.57 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว

และบรกิาร 

 4.60 5.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 1.02 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.36 ดี 

3. หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยและองคการ 

 4.87 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 

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

 - 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 

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  4.44 4.65 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.62 ดี 

6. หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  4.63 5.00 - - 3.00 4.00 3.00 4.00 3.56 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.71 ดี 

7. หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกจิ 

 4.78 5.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 2.78 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.66 ดี 

8. หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต   - 3.00 4.00 2.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.55 ดี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  4.29 5.00 - - 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.71 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม  4.57 5.00 - - 3.00 3.00 2.00 3.00 0.56 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.24 ดี 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร 

 4.28 5.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 4.44 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.59 ดี 
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ชื่อหลักสูตร 1.1 2.1 
2.2  

(ป.ตรี) 

2.2 

(ป.โท) 

2.2 

(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 สาขาวิชาวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

 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 

5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

 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 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกส  4.82 4.44 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 2.77 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.46 ดี 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 4.38 3.67 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.62 ดี 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลตมิิเดียและแอนิเมชัน 

 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 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  4.70 5.00 - - 3.00 4.00 3.00 3.00 4.44 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.78 ดี 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา  4.09 3.87 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.67 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.43 ดี 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิติและ

วิทยาการขอมูล 

 4.44 5.00 - - 3.00 3.00 4.00 3.00 2.22 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.59 ดี 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร 

 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 

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย 

 - 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 

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการ

ศาสตรการกฬีาและสงเสริมสุขภาพ 

 - 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 

15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  - 3.00 3.00 2.00 3.00 4.44 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.22 ดี 

16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนคณิตศาสตร 

 - 3.00 3.00 3.00 3.00 4.72 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.34 ดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟา

และอเิล็กทรอนกิสอุตสาหกรรม 

 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 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม 

 

 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 

(ป.โท) 

2.2 

(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 

 4.63 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. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

 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 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  4.54 4.21 - - 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.67 ดี 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ

จัดการงานวิศวกรรม 

 4.46 5.00 - - 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.73 ดี 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรม

การแปรรูปอาหาร 

 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 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเครือ่งกลและหุนยนตการเกษตร  

 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 

9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรม

พลังงาน 

 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/จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 207.05 คะแนน / 57 หลักสูตร  

คะแนนท่ีได 3.63 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี 1.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51 คะแนน 3.51 คะแนน  3.51 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี 1.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.55 คะแนน 3.63 คะแนน  3.63 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี 1.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.55 คะแนน 3.63 คะแนน  3.63 คะแนน 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา    

ควรใหความรูการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานของ AUN QA ท่ีระบุในคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีเชื่ยวชาญเกณฑ AUN QA มาใหความรูกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

หลักฐานอางอิง  

 1-1.1-NSRU-1 สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา 

                          ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาท่ี), 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน และคณบด ี5 คณะ 

โทรศัพท : 056 – 219100  โทรศัพท : 056 – 219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และความ

ลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ

หลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

 

 
 

2. แปลงคาแปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีอาจารยประจําท้ังหมด 370 คน และมีอาจารยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 149 คน  ดังตารางตอไปนี้ 
  

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน 

คณะครุ

ศาสตร 

คณะ 

มนุษย- 

ศาสตรฯ 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตรฯ 

คณะ

เทคโนโลยี 

การเกษตรฯ 

รวม 

(คน) 

1 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนง

ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

6 13 4 20 6 49 

2 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทียบเทา 

25 19 10 19 15 88 

3 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก หรือ

เทียบเทา 

1 3 1 5 2 12 

4 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก หรือ

เทียบเทา 

- - - - - - 

5 รวมจํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา ท้ังหมด 

32 35 15 44 23 149 

6 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 62 105 51 95 57 370 

 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก= 
 

 

          = 40.27 

2. แปลงคารอยละท่ีใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

    คะแนนท่ีได  = 

 

           =   5.03  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 149 คน จากจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด 370 คน คิดเปนรอยละ 40.27 เม่ือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ได 5 คะแนน 
 

 

 

  149 

  370 
X 100 

40.27 

40 
 

X 5 



36 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 32 รอยละ 39.27  4.91 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 40 รอยละ 40.27  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 40 รอยละ 40.27  5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

จํานวนบุคลากร ตําแหนงสายวิชาการ มีความตองการท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเปนจํานวนมาก ทําให

บุคลากร สายวิชาการมีวุฒิท่ีสูงข้ึนและยังนํามาใชพัฒนาองคความรูและตรงตามหลักสูตรท่ีใชในการใหกับบัณฑิต 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ ใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับการ

พัฒนาองคความรูและเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

บุคลากรสายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก มีจํานวนไมมากพอ หากสงเสริมและผลักดันให

บุคลากรสายวิชาการ ศึกษาตอมากยิ่งข้ึน จะทําใหการพัฒนาองคความรูและพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

และยอดเยี่ยม 
 

หลักฐานอางอิง  

 1-1.2-NSRU-1  จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 2563 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช มงคลปญญา 

                          ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาท่ี), 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน และคณบด ี5 คณะ 

โทรศัพท : 056 – 219100  โทรศัพท : 056 – 219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองส ง เสริมใหอาจารย 

ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  

เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคาแปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

      จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
X 100 

                รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีอาจารยประจําท้ังหมด 370 คนและมีอาจารยท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 196 คน  ดังตารางตอไปนี้ 
 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน 

คณะครุ

ศาสตร 

คณะ 

มนุษย- 

ศาสตรฯ 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

คณะวิทยา 

ศาสตรฯ 

คณะ

เทคโนโลยี 

การเกษตรฯ 

รวม 

(คน) 

1 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทาง

วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

- - - - - - 

2 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทาง

วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

19 47 18 33 8 125 

3 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทาง

วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

6 13 4 20 6 49 

5 รวมจํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ) 

25 60 22 53 14 174 

6 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 

- - - - - - 

7 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

10 22 18 18 25 93 

8 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

25 19 10 19 15 88 

9 รวมจํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 

35 41 28 37 40 181 

10 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 

- - - - - - 

11 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

1 1 - - 1 3 

12 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

1 3 1 5 2 12 

13 รวมจํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

2 4 1 5 3 15 
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ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน 

คณะครุ

ศาสตร 

คณะ 

มนุษย- 

ศาสตรฯ 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

คณะวิทยา 

ศาสตรฯ 

คณะ

เทคโนโลยี 

การเกษตรฯ 

รวม 

(คน) 

14 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 

- - - - - - 

15 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

- - - - - - 

16 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

- - - - - - 

17 รวมจํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย 

- - - - - - 

18 รวมจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ  

37 45 29 42 43 196 

19 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  62 105 51 95 57 370 
 

 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =       196 

                                                                               370 

       =  52.97 
 

2. แปลงคารอยละท่ีใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

    คะแนนท่ีได    =  
 

   =  4.41 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 196 คน จากจํานวน

อาจารยประจําท้ังหมด 370 คน คิดเปนรอยละ 52.97 เม่ือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ได 4.41 

คะแนน  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 42.12 รอยละ 43.72  3.64 คะแนน 
 

 

X 100 

52.97 

60  
X 5 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 44 รอยละ 52.97  4.41 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 44 รอยละ 52.97  4.41 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

จํานวนบุคลากรตําแหนงสายวิชาการ มีความตองการท่ีในการสงผลงานทางวิชาการเปนจํานวนมาก ทําให

บุคลากร สายวิชาการมีวุฒิท่ีสูงข้ึนและยังนํามาใชพัฒนาองคความรู สามารถนําไปใชในการเรียนสอนและตรงตาม

หลักสูตรท่ีใชในการใหกับบัณฑิต 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ สงผลงานทางวิชาการมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับการ 

พัฒนาองคความรูและเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

บุคลากรสายวิชาการ ท่ีไดรับผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ท่ีขอผลงานในระดับรอง

ศาสตราจารย ยังมีจํานวนไมมากพอ หากสงเสริมและผลักดันใหบุคลากรสายวิชาการ สงผลงานระดับรองศาสตราจารย

มากยิ่งข้ึน จะทําใหการพัฒนาองคความรูและพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยอดเยี่ยม 
 

หลักฐานอางอิง  

1-1.3-NSRU-1  จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา 2563 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา และ

คณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและ

การใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน 

แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร 

ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ  
  

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยจัดบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพใหแกนักศึกษา 

ไดแก ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษาท้ัง 3 ดาน ใหเปนไปอยาง

ครอบคลุม โดยมีระบบบริหารงานอาจารยท่ีปรึกษาตามนโยบายและแผนงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวและวางแนว

ทางการบริหารระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหระบบอาจารยท่ีปรึกษามีความเขมแข็ง และมีสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ท่ีไดจัดทําคูมืออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเปนทิศทางและแนวทางใหกับคณะในการบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

ในกิจกรรมโฮมรูม และมีกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการใหคําปรึกษาใหแกนักศึกษา

ทุกชันปเพ่ือสามารถชวยใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีอยูในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกสูสังคม ดังน้ี 
 

การจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานวิชาการ ดานการใชชีวิต และดานการเขาสูอาชีพ  มีดังนี้     

1. ระดับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานท่ีปรึกษา รอง

อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหนา

กลุมงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกองคการบริหารนักศึกษา เปนคณะอนุกรรมการ ทําหนาท่ี

กําหนดนโยบาย รวมกันนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมกันพิจารณาแกไขขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยมีสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน และสํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา (กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา)เปนหนวยงานท่ี

ใหบริการใหคําปรึกษา ดานวิชาการ ดานการใชชีวิต ดานการเขาสูอาชีพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ และข้ันตอนการใหบริการ
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เปนไปตามระบบงานท่ีมหาวิทยาลัยและหนวยงานกําหนดไว โดยมีนักศึกษาทุกระดับช้ันปเขารับบริการ 

กองพัฒนานักศึกษา โดยกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา มีข้ันตอนการใหบริการใหคําปรึกษา ดานวิชาการ 

ดานการใชชีวิต ดานการเขาสูอาชีพ แกนักศึกษาในสถาบัน ดังน้ี 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน / กําหนดผูรับผิดชอบ 

2. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

3. จัดทําตารางการปฏิบัติงาน 

4. จัดสถานท่ีใหคําปรึกษา 

5. ใหคําปรึกษาแนะแนวดานวิชาการ  

6. เก็บขอมูลสถิติการใหบริการ 

7. แยกประเภทขอมูล  

8. ประสานงานผูท่ีเก่ียวของ 

9. มีคูมือนักศึกษาโดยมีขอมูลสาระสําคัญดานการเรียนของนักศึกษา 

10. ทบทวนแกไขกระบวนการ ขอจํากัด 

10.1 ตารางเวลาการใหคําปรึกษาไมสอดคลองกับตารางเรียนของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไมมีเวลามาขอรับ

คําปรึกษา จึงปรับปรุงแกไขดังน้ี 

- เปดใหบริการนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 17.00 น. 

- เพ่ิมชองทางการใหบริการ เชน เพจงานแนะแนวและทุนการศึกษา NSRU โทรศัพทมือถือ 

10.2 นักศึกษาใหม ยังไมทราบวามีการใหบริการ จึงแกไขดวยการแจงขอมูลในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

ประสานงานองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ในการใหบริการ 

การแนะแนวดานวิชาการ มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลดานวิชาการท่ีจําเปน เชน ระเบียบ 

ขอบังคับ แนวปฏิบัติ รายละเอียดสาระสําคัญของหลักสูตร 
 

2. ระดับคณะ มีการใหคําปรึกษาแนะแนวดานวิชาการ ดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ  โดยแตงตั้งอาจารย

ท่ีปรึกษา 2 คน ตอ 1 กลุมนักศึกษา จัดช่ัวโมงอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง หรือเพ่ิมเติมตามแต

อาจารยท่ีปรึกษานัดหมาย และนักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเปนรายบุคคลไดเมื่อตองการคําปรึกษา โดยมี

สาระสําคัญในการใหขอมูลดานวิชาการท่ีนักศึกษาแตละสาขาจะตองทราบ เชน รายละเอียดของหลักสูตร โดยมีนักศึกษา

ทุกระดับช้ันปเขารับบริการ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กลุมเปาหมายไดแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

ผลการใหบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานวิชาการ ดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ ของทางคณะ มีระบบ

อาจารยท่ีปรึกษา และคูมือประกอบการใหคําปรึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลนักศึกษา มีการจัดช่ัวโมงอาจารยท่ี

ปรึกษาพบนักศึกษา สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกช้ันป ในแตละดาน ตลอดปการศึกษา 

ผลการใหบริการการใหคําปรึกษาดานวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพของกลุมงานแนะแนว 

กองพัฒนานักศึกษา มีผูมาขอรับคําปรึกษา จํานวน 20 คน   

- บริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ จํานวน  4 คน แยกเปนช้ันปท่ี 2 จํานวน 1 คน ช้ันปท่ี 3 จํานวน 2 คน และ

ช้ันปท่ี 4 จํานวน 1 คน   

- บริการใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต จํานวน 4 คน แยกเปนช้ันปท่ี 2 จํานวน 2 คน และช้ันปท่ี 3 จํานวน 2 คน  

- บริการใหคําปรึกษาดานอาชีพ  จํานวน 6 คน แยกเปนช้ันปท่ี 2 จํานวน 3 คน ช้ันปท่ี 3 จํานวน 2 คน และช้ัน

ปท่ี 4 จํานวน 1 คน 

- บริการใหคําปรึกษาดานวิชาการและการใชชีวิต จํานวน 2 คน แยกเปนช้ันปท่ี 3 จํานวน 1 คน และช้ันปท่ี 5 

จํานวน 1 คน 
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- บริการใหคําปรึกษาดานการใชชีวิตและอาชีพ จํานวน 4 คน แยกเปนช้ันปท่ี 1 จํานวน 2 คน และช้ันปท่ี 3 

จํานวน 2 คน 

กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มีบริการดานทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือใหนักศึกษามี

โอกาสทางการศึกษา จํานวน 438 ทุน โดยแบงเปนประเภททุนตอเน่ือง และทุนไมตอเน่ือง 

- ประเภททุนตอเน่ือง จํานวน 184 ทุน  

1. ทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาสงเคราะห จํานวน 1 คน ทุนละ 30,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

30,000 บาท 

2. ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จํานวน 3 คน ทุนละ 58,000 

บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 174,000 บาท (ยังไมรวมคาเทอมและคาหอพัก) 

3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  จํานวน 4 คน ทุนละ 55,000 บาท รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 220,000 บาท  

4. ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห จํานวน 1 คน ทุนละ 55,600 บาท รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 55,600 บาท 

5. ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ จํานวน 2 คน ทุนละ 8,000 บาท รวม

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 16,000 บาท 

6. ทุนมูลนิธิ SET ภาคเรียนท่ี 1/2563 จํานวน 107 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,070,000 

บาท  และภาคเรียนท่ี 2/2563 จํานวน 150 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,500,000 บาท  รวมเปน

จํานวนเงินท้ังสิ้น 2,570,000 บาท 

7. ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหน่ึง จํานวน 8 คน ทุนละ 40,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 320,000 บาท  

8. ทุนมูลนิธิทิสโก เพ่ือการกุศล จํานวน 4 คน ทุนละ 12,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 48,000 บาท 

9. ทุน PTTOR จํานวน 2 คน ทุนละ 10,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท 

10. ทุนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 คน ทุนละ 10,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

20,000 บาท 

11. ทุนปริญญาตรีตอเน่ืองเพ่ือนชุมชน จํานวน 1 คน ทุนละ 56,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 56,000 

บาท 

12. ทุนมูลนิธิ 50 ป ธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1 คน ทุนละ 50,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 50,000 

บาท 

13. เงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน (จายเปน

คาลงทะเบียน) ไดแก ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 จํานวน 1 คน ทุนละ 8,190 บาท, จํานวน 2 คน ทุนละ 7,380 บาท ,

จํานวน 2 คน ทุนละ 8,640 บาท และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จํานวน 1 คน ทุนละ 9,100 บาท, จํานวน 2 คน ทุนละ 

8,200 บาท และ จํานวน 2 คน ทุนละ 9,600 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  84,930 บาท 

ประเภททุนไมตอเน่ือง  จํานวน 254 คน 

1. ทุนในความระลึกถึงคุณปเตอร สกอต โรบินสัน จํานวน 45 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

225,000 บาท 

2. ทุนสงเคราะห (มูลนิธิ SET)  จํานวน 15 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 75,000 บาท 

3. ทุนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(ประเภททุนเรียนดี) จํานวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 50,000 บาท 

4. ทุนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(ประเภททุนสงเคราะห) จํานวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 

รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 250,000 บาท 
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5. ทุนพิธีไหวครู (จากผูมีจิตศรัทธา) จํานวนท้ังสิ้น 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 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 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  รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 22,000 บาท 

หลักฐาน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-3 โครงการ/กิจกรรมของคณะ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-4 คูมือนักศึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-5 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-6 แผนปฏิบัติงาน 

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 

 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนใหขอมูลบริการแกนักศึกษา โดยมาจากหนวยงานตาง ๆ ดังน้ี 

1. กองพัฒนานักศึกษา 

1.1  กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา ใหขอมูลแหลงทุนการศึกษา ขอมูลหลักเกณฑ วิธีการรับสมัครขอรับ

ทุนการศึกษา พิจารณาการใหทุนการศึกษาโดยประสานงานคณะ ใหบริการงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ให

คําปรึกษาดานวิชาการ ดานการใชชีวิต และดานอาชีพ รายบุคคล บริการดานการใหขอมูลดานอาชีพ จัดหางาน 

1.2 กลุมงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหบริการจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ การ

จัดตั้งชมรมและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของชมรม 

1.3  กลุมงานกีฬาและนันทนาการ  ใหบริการดานกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 

1.4  กลุมงานบริหารงานท่ัวไปและบริการนักศึกษา ใหบริการการผอนผันเขารับราชการทหาร การยื่นคํารองขอ

สําเร็จการศึกษา 

1.5 กลุมงานศูนยพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ  ใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน กิจกรรม To be 

number one ใหคําปรึกษาดานสุขภาวะทางเพศรณรงคการตอตานยาเสพติด 

1.6  งานหอพักนักศึกษา ใหบริการจัดหองพักใหนักศึกษา ใหคําปรึกษาการใชชีวิตในหอพัก จัดกิจกรรมหอพัก

นักศึกษา 

2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหบริการการลงทะเบียน การแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอน การ

ตรวจสอบเก่ียวกับการเรียน การเลือกวิชาเรียน การจอง การลงทะเบียนและการยกเลิกรายวิชา  การสืบคนขอมูลเก่ียวกับ

การเรียน 

3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหบริการสืบคนขอมูล เอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร หนังสือดานศิลปะและ

วัฒนธรรมบริการนําชมพิพิธภัณฑ บริการหองประชุม 
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4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร บริการหอง

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต บริการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ 

Accout เพ่ือขอใชอินเทอรเน็ตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร, บริการหองสมุดและการสืบคนขอมูล 

5. ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบริการการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ บริการสื่อ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 

6. กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ใหบริการรับเงินลงทะเบียน การขอคืนเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

นักศึกษาสามารถรับขอมูลขาวสารโดยผานชองทาง ดังตอไปน้ี 

- ประสานงานแจงขอมูลใหคณะรับทราบ  

- ประกาศประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

- เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

- เว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา 

- เว็บเพจของกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา 

- ประสานงานองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ 

- ติดตอนักศึกษาโดยตรง 
 

ขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จัด กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร คือ 

1. โครงการวันลอยกระทง 2563 จัดวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 70 คน 

2. โครงการอบรมมารยาท ประจําปการศึกษา 2563  จัดวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 

60 คน 

3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและอภิปรายกลุมดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน 

2563 จัดวันท่ี โครงการ 3 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 50  คน  

4. โครงการวิศวกรสังคม ประจําปการศึกษา 2563  จัดวันท่ี 15 – 16 มีนาคม 2564  มีผูเขารวมโครงการ

จํานวน 500 คน 

5. โครงการวันสงกรานต 2563  จัดวันท่ี  19 เมษายน 2564 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 100 คน  

6. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูการทํางาน(ปจฉิมนิเทศ) ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

มีผูเขารวมโครงการจํานวน 1,981 คน 

      

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรบัรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศกึษา ประจําปการศึกษา 2563 มีนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ไดรับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปการศึกษา 2563  เขตภาคเหนือ 

ระดับอุดมศึกษา 

พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  

- โครงการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤตดิีแกนักเรียน นิสตินักศึกษา ประจําป 2564  ในวันท่ี 1 มิถุนายน 

2564  มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดรับการคัดเลือกรับรางวัล จํานวน 2 คน 
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ขอมูลแหลงงานเต็มเวลา และนอกเวลา ผานชองทาง ไดแก  

- ปายประชาสมัพันธ 

- ลงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

-  ลงเว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา 

-  ลงเพจกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา 

-  ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

-  ประสานแจงขอมูลใหคณะรับทราบ 

-  ประสานแจงองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ 

-  แจงนักศึกษาโดยตรง 
 

กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานดําเนินการจัดหาขอมลูแหลงงานเต็ม

เวลา และนอกเวลา ซึ่งมหีนวยงานท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอตนเอง  เชน แหลงงาน 

และกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

หนวยงานราชการ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

- กระทรวงกลาโหม 

- กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงสาธารณสุข 
 

หนวยงานเอกชน 

- บริษัท ซีพี ออลล จํากัด  

- บริษัททรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 

- บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ จํากัด 

- ศูนยดัชมิลลนครสวรรค 

- บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท โฮม โปรดักส  เซ็นเตอร จํากัด 
 

ขอมูลแหลงงานนอกเวลา (หารายไดระหวางเรียน) 

-  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด  

-  รานเซเวนอีเลฟเวน 

-  เทสโก โลตสั เดอะวอลคนครสวรรค 

-  Big C นครสวรรค 

-  หางสรรพสินคาวีสแควรนครสวรรค 

-  ราน KFC บ๊ิกซีนครสวรรค 

-  ราน MK บ๊ิกซีเดอะวอลค นครสวรรค 

-  รานThe Pizza company บ๊ิกซี นครสวรรค 
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-  ราน Sizzler วี–สแควร พลาซานครสวรรค 

-  รานชาบู บ๊ิกซี เดอะวอลค นครสวรรค 

-  ราน Swensen บ๊ิกซีนครสวรรค 

-  รานยาโยอิ วี–สแควร พลาซานครสวรรค 

-  รานมิสเตอรโดนัท บ๊ิกซี นครสวรรค 

-  รานแมคโดนัลด นครสวรรค 

-  ราน Goriltar Café นครสวรรค 

-  รานอาหารจันทรเสวย นครสวรรค 

-  รานอาหารดอกเสลา นครสวรรค 

-  รานกนกวรรณ บูติค นครสวรรค 

-  ศูนยคุมอง นครสวรรค 

-  ศูนยนมเปรี้ยวบีทาเกนนครสวรรค 
 

ผลจากการดําเนินงานมีนักศึกษาท่ีไดรับขอมูลไปทํางานนอกเวลา จํานวน 90 คน  ดังน้ี  

- 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 เว็บไซตสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-14 เว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1-1.4-NSRU-OP-SD-15 เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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/เกียรตบัิตร 

1-1.4-NSRU-OP-SD-23 ขอมูลแหลงงานนอกเวลาและในเวลาขอมลูทางเว็บไซตแหลงงานนอกเวลาและในเวลา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-24 สถิติขอมูลการทํางานของนักศึกษา 
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 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาตั้งแตเริ่มตนท่ีนักศึกษาเขามา

ศึกษา ระหวางท่ีศึกษาและใกลสําเร็จการศึกษา ดังน้ี  
 

ระดับมหาวิทยาลัย 

1. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูการทํางาน(ปจฉิมนิเทศ) ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหขอมูลการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในการ

วางแผนชีวิตเพ่ือเขาสูการประกอบอาชีพ  การสมัครงาน ทักษะการใชชีวิต ทักษะการทํางาน โดยมีการจัดบูธของ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหประโยชนกับนักศึกษา  มีวิทยากร ใหความรูพรอมฝกปฏิบัติ การเตรียมความพรอม

กอนจบ หลงยุคโควิดพรอมเทคนิคการเขียนเรซูเมใหปง..จบใหมยังไงก็ไดงาน  มีวิทยากร ใหความรู “ความทาทายใน

อาชีพของบัณฑิตยุคโควิด” และมีวิทยากรใหความรู ดานอาชีพอ่ืน ๆ โดยกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาช้ันปสุดทาย มี

ผูเขารวมโครงการจํานวน 1,981 คน  ผลการวิเคราะหนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความพรอมในการเขาสูการประกอบ

อาชีพ และความพรอมในการสมัครงาน โดยมีกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปนผูรับผิดชอบ 
 

ระดับคณะ 

2. ในสวนของคณะมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ในระหวางศึกษา เชน โครงการศึกษาดูงาน โครงการสหกิจศึกษา 

โครงการอบรมบุคลิกภาพ โครงการปจฉิมนิเทศของคณะตาง ๆ กิจกรรมเตรียมความพรอมทางวิชาการเพ่ือสอบบรรจุ

แขงขันเปนขาราชการครูของคณะครุศาสตร กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาช้ันปสุดทาย 

- หลักสูตรของคณะ /แตละสาขาวิชา ไดมีการจัดกิจกรรมสัมมนากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ใหกับ

นักศึกษาช้ันปสุดทาย เพ่ือแนะแนวทางการใชชีวิตในการทํางานในหนวยงาน และหลังจากฝกประสบการณวิชาชีพแลวแต

ละคณะ/สาขาวิชาจะมีการสัมมนานักศึกษาเพ่ือรวมแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณท่ีไดรับจากหนวยงานตาง ๆ ให

นักศึกษาแตละคนไดรับความรูในการเตรียมเขาสูอาชีพ ดังน้ี 

คณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการ บริหารงานฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา (กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ) จัดระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ณ หองประชุม

ชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ จํานวน 380 คน  ใหนักศึกษามีความพรอมดาน

ทักษะและความรูท่ีจําเปนตอวิชาชีพกอนท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต และเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองตอการ

ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติและฤดูรอน (กิจกรรมปจฉิมนิเทศ) จัดวันท่ี 20 มีนาคม 2564 ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ จํานวน 388 คน ใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษามีความรู 

ท่ีจะเขาสูการประกอบอาชีพและเขาสูการทํางานในอนาคต มีความตระหนักและภูมิใจในตนเอง รวมถึงเปนบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค(กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) จัดวันท่ี 17 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมพระบาง และหองประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ จํานวน 259 คน ใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน มีความรู

ในการจัดทําประวัติสวนบุคคลท่ีใชในการสมัครงาน พัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการประกอบการทํางานในอนาคต มี

ความรูและประสบการณดานการประกอบอาชีพใหประสบผลสําเร็จ รวมท้ังการศึกษาตอในอนาคต จัดโดยคณะ



49 

 
ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 (กิจกรรมเตรียมความพรอมในการทํางานของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จัดวันท่ี 22 มีนาคม 2564  ณ หองประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 

ช้ัน 4 ผูเขารวมโครงการ จํานวน 107 คน ใหนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีตอการประกอบอาชีพอยาง

มีจรรยาบรรณและพรอมท่ีจะรับใชสังคม มีความรูในการเตรียมตัวสัมภาษณงานและแนวโนมตลาดงานในอนาคต จัดโดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- โครงการ กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา (ปจฉิมนิเทศ) จัดวันท่ี 

16 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการช้ันปท่ี 4 จํานวน 400 คน ให

นักศึกษามีโลกทัศนกวางไกล กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มองเห็นทิศทางชีวิตเพ่ือการประกอบอาชีพ เกิด

ความคิดในการวางแผนชีวิตเพ่ือเขาสูการประกอบวิชาชีพ มีจิตสํานึกท่ีดีในการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ และ

พรอมท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคม 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  รายงานการดําเนินโครงการของคณะและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-28  ระเบียบมหาวิทยาลยั ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสอบประกันคณุภาพดานคอมพิวเตอร และ

ภาษาอังกฤษ 

 4 ประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ โดยสุมผูตอบแบบสอบถามจํานวน  

960 คน โดยใชตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ  ทาโร ยามาเน  ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยกําหนดกลุม

ตัวอยางท่ีจะทําการประเมินใหสอดคลองกับกลุมผูรับบริการมีผลการประเมินดังน้ี 

การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม  

1.ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา กลุมผูตอบแบบสอบถาม

คือนักศึกษาชั้นปท่ี 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 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ไวใจได ไดรับคําแนะนําท่ีเปนประโยชน

และมั่นใจวาถาปฏิบัติตามคําแนะนําแลวจะคลี่คลายปญหาไดผลการประเมิน คะแนน 3.64 
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1.5 คณุภาพของสถานท่ีใหบริการ สะอาด มีบรรยากาศผอนคลาย มีความเปนสวนตัว ผลการประเมิน คะแนน 

3.60 

2.มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

ใหแกนักศึกษา กลุมผูตอบแบบสอบถามคือนักศึกษาชั้นปท่ี 1 – 5 จํานวน 321 คน 

ผลการประเมินเฉลี่ย 3.58 

2.1 มีชองทางการใหบริการหลากหลาย เขาถึงไดงาย สะดวกรวดเร็ว ผลการประเมิน คะแนน 3.50 

2.2 ขอมูลขาวสารท่ีมหาวิทยาลัยแจง เปนประโยชน สรางโอกาสท่ีดีในดานการเรียน การใชชีวิตและการเตรียม

ความพรอมเขาสูอาชีพ  ผลการประเมิน คะแนน 3.70 

2.3 ขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการมีรายละเอียดการใหบริการ มีข้ันตอนการขอรับบริการท่ีชัดเจน  ผลการ

ประเมิน คะแนน 3.71 

2.4 ไดรับขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัด ไมเคยพลาดโอกาสในการรับทราบ

ขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน คะแนน 3.72 

2.5 ไดรับขอมูลขาวสารแหลงงานเต็มเวลาและนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตางๆ ไมเคยพลาด

โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน คะแนน 3.57 

2.6 ไดรับประโยชนจากขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผลการประเมิน คะแนน 3.70 

2.7 ไดรับประโยชนจากขอมูลแหลงงานเต็มเวลาและนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตางๆ ทําใหทราบ 

และ/หรือมีรายไดจากแหลงงานท่ีใชเวลานอกเวลาเรียนและแหลงงานท่ีรับสมัครเมื่อสําเร็จการศึกษา ผลการประเมิน 

คะแนน 3.70 

3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ผลการประเมิน 

เฉลี่ย 4.14 กลุมผูตอบแบบสอบถามคือนักศึกษาชั้นปท่ี 4 - 5 จํานวน 960 คน 

3.1 ไดรับประโยชนจากกิจกรรมการปจฉิมนิเทศ ทําใหไดรับทราบขอมูลท่ีจําเปนและสําคัญในการประกอบ

อาชีพและการศึกษาตอ ผลการประเมิน คะแนน 3.67 

3.2 คุณภาพในการอํานวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยจัดให การใหขอมูลแหลงงาน การออกเอกสารรับรองเพ่ือ

ประกอบการสมัครงาน ผลการประเมิน คะแนน 3.95 
 

ผลการประเมินเฉลี่ยรวม ตามเกณฑขอ  1 – 3 ไดคะแนน 3.67 

จากผลการประเมินดังกลาวสรุปไดวาตองมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานเพ่ือใหนักศึกษาไดรับการบริการท่ีดีดังน้ี 

ดาน เกณฑการประเมิน 

1. ดานการจัดบริหารใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใชชีวิตแกนักศึกษา 

คุณภาพการใหคําปรึกษาดานอาชีพ ทําใหเกิดเปาหมาย มี

การเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ  

2. ดานการบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 

มีชองทางการใหบริการหลากหลาย เขาถึงไดงาย สะดวก

รวดเร็ว 

3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

ไดรับประโยชนจากกิจกรรมการปจฉิมนิเทศ ทําใหไดรับ

ทราบขอมูลท่ีจําเปนและสําคัญในการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตอ 

จากการประเมินท้ังสามดานพบวาไดรับขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัด มี

คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการมีรายละเอียดการใหบริการ และดานสุดทายคือขอมูล

ขาวสารท่ีมหาวิทยาลัยแจง เปนประโยชน สรางโอกาสท่ีดีในดานการเรียน และ ไดรับประโยชนจากขอมูลแหลงงานเต็ม

เวลาและนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตางๆ มีผูใหขอเสนอแนะ คือ ขอมูลขาวสารไดการจัดหางานควรมี
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

มากกวาน้ี ความเพ่ิมชองทางการใหบริการ เปดบริการนอกเวลาเพ่ือใหคําปรึกษา 

หลักฐาน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-29  รายงานการประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหแกนักศึกษา 

 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรบัปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการประเมนิสูงข้ึนหรือเปนไป

ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยันําผลการประเมิน ขอเสนอแนะ มาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุง สําหรับปการศึกษา 2564 ดังน้ี 

1.ดานการบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ 

 

เกณฑการประเมิน แนวทางการปรับปรุงแกไข 

คุณภาพการใหคําปรึกษาดานการใช ชีวิต ทําให เกิด

กําลังใจ ไมทอถอย มีแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมี

ความสุข

  

-เพ่ิมชองทางการใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตผาน

ชองทางตาง ๆ ใหเพิมมากข้ึน 

- เพ่ิมขอมูลการใหคําปรึกษาทักษะในการดําเนินชีวิต

รวมกับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลยั ผลการประเมิน : 3.55 
 

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

ใหแกนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน แนวทางการปรับปรุงแกไข 

ไดรับขอมูลขาวสารแหลงงานเต็มเวลาและนอกเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตาง ๆ ไมเคยพลาดโอกาส

ในการรับทราบขอมูลขาวสาร 

 

 มีชองทางการใหบริการหลากหลาย เขาถึงไดงาย 

สะดวกรวดเร็ว ซึ่งผลการประเมินได 3.50 คณะกรรมการ

มีความเห็นวา โดยกําหนดปรับปรงุ ดังน้ี 

- ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมากยิ่งข้ึน เชน 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค   

- ประสานงานองคการบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

คณะ  

- ประชาสัมพันธขอมูลทางเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา 

เพจงานแนะแนวและทุนการศึกษา เพจของสโมสร

นักศึกษาคณะ เพจงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปาย

ประชาสมัพันธในสวนพ้ืนท่ีของกองพัฒนานักศึกษา  

- เพ่ิมระบบโซเชียล ทางกลุมไลนมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค (NSRU) และเพจเก่ียวกับงานตาง ๆ 

ผลการประเมิน : 3.57  

 

3. กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน แนวทางการปรับปรุงแกไข 

ไดรับประโยชนจากกิจกรรมการปจฉิมนิเทศทําใหไดรับ

ทราบขอมูลท่ีจําเปนและสําคัญในการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตอ 

 

 จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 

โดยเพ่ิมขอมูลเก่ียวกับอาชีพและการสมคัรงาน ซึ่งนํามา

ปรับปรุงในกิจกรรมปการศึกษา 2562 

- จัดกิจกรรมดานใหความรูบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครงงาน   ผลการประเมิน : 3.79 
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หลักฐาน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-30 แผนปฏิบัติงาน ประจําป 2564 

 6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา ดังน้ี 

1. ขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา ไดแก 

- บทความทางวิชาการ ขอมูลการจัดการความรูของอาจารย/คณะ ท่ีเผยแพรในวารสารทางวิชาการ เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย/กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/หนวยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยจัดโครงการดังน้ี 

1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตรกับพระอัจฉริยภาพทางดานดนตร”ี จัดวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอ

วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวนผูเขารวมโครงการ 60 คน 

2. โครงการบริการวิชาการและใหขอมูลความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาจัดโดยคณะตาง ๆ 

2.1 โครงการเพ่ิมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ

วิชาชีพและทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลใหกับนักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชาการออกแบบ) การสรางคอนเทนต

สําหรับธุรกิจดิจิทัล จัดวันท่ี 13 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม 1112 ช้ัน 1  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน โดยศิษยเกา นักศึกษาสาขาวิชาการ

ออกแบบและการออกแบบสรางสรรคเชิงธุรกิจ มีความรูความเขาใจในกิจกรรมท่ีอบรมเพ่ิมข้ึน ไดรับองคความรูในการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ระหวางนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 

2.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก

ศิษยเกา โดยการใช Facebook ของคณะและสโมสรนักศึกษาของคณะในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

การประกอบอาชีพ การสอบบรรจุตาง ๆ หรือสมัครงาน เชน ขอมูลการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูและประสบการณ 

และคณะเปดชอง YouTube ช่ือชองรูเปนเกง ในชองน้ีจะมีคลิปแนะนําเกร็ดความรู การกวดวิชา เชน เคล็ดลับติวสอง 

TOEIC กับอาจารยบุง, เทคนิคการทําขอสอบภาษาไทยใหเปะ ปง เพ่ือใหความรูกับศิษยเกา 

2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการ  มีการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชน

ดานการรับสมัครงาน การประกอบอาชีพตอศิษยเกา ท่ีเผยแพรผานทาง Facebook และเว็บไซตของคณะ 

            3. มหาวิทยาลัยประสานความรวมมือกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในการดาน

ขอมูลความรู กิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกา โดยผานทางหนาเพจ Facebook หนวยบมเพาะหนวยบมเพาะวิสาหกิจ  

เปนระบบออนไลน 

4. ชองทางการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
- ประสานงานแจงขอมูลใหคณะทราบเพ่ือประชาสัมพันธตามชองทางท่ีคณะมี 
- ติดปายประกาศประชาสัมพันธ 
- เว็บไซตของมหาวิทยาลัย/คณะ 
- สถานีวิทยุคลื่นของมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานสมาคมศิษยเกา 

หลักฐาน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-31  0วารสารทางวิชาการ  

1-1.4-NSRU-OP-SD-32  โครงการบริการวิชาการ 

1-1.40-NSRU-OP-SD-33  เว็บไซตคณะตางๆ เว็บไซตหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ  6 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

 มีหนวยงานท่ีมีความพรอมในการใหขอมูลและใหบริการนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

อยูในระหวางศึกษาและสําเร็จการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สัดสวนบุคลากร งบประมาณตอจํานวนนักศึกษาและภารกิจการใหบริการนักศึกษาไมเพียงพอ  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา และ

คณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาส

ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ  
  

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยใหนักศึกษามสีวนรวมในการจดัทําแผนและการจัด

กิจกรรม 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยกองพัฒนานักศึกษา รวมกับ องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร

นักศึกษา 5 คณะ ไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยสงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษา

ผานทางตัวแทนสภานักศึกษาภาคปกติ คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาภาคปกติและประธานสโมสรนักศึกษาท้ัง 5 

คณะในการรวมกันคิดทําวางแผนการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ผูบริหารและอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย โดยมี คณะอนุกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รวมกับนักศึกษาในการกําหนดรูปแบบ

การจัดกิจกรรมตามถนัด ความสนใจและศักยภาพของนักศึกษาภายใตกรอบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(กิจกรรมครบท้ัง 5 ดาน) กรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือ ใฝเรียนรู มีคุณธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน เปนแนวทางใน

การพัฒนานักศึกษาตอไป โดยจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 โดยกําหนดวัตถุประสงคและ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ไวดังน้ี 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด เกิดกลุมนักศึกษา จิตอาสา/จิตสาธารณะไมนอยกวา 15 กลุมในการทํางานจิตอาสา/จิตสาธารณะ เพ่ือ

บริการสังคมและทองถ่ิน  
วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือพัฒนานักศึกษาและดาํเนินกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามกรอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ีท้ัง 5 ดาน 

ตัวชี้วัด มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาครบท้ัง 5 ดาน
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

รอยละความสําเร็จของโครงการไมนอยกวารอยละ 80  

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือพัฒนานักศึกษาและดาํเนินกิจกรรมนักศึกษาสงเสริมคณุภาพบัณฑิตใหเปนไปตาม

กรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือใฝเรยีนรู มีคณุธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย ครบท้ัง 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 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

   - กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและอัตลักษณท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

   - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสรมิสุขภาพ  

   - กิจกรรมจติอาสา หรือรักษาสิง่แวดลอม  

   - กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรม  

   - กิจกรรมสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม  

ผลดาํเนินงาน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคโดย กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา เพ่ือพัฒนาและสงเสริมนักศึกษาครบท้ัง 5 ดานตามกระบวนการ PDCA ดังตอไปน้ี 

กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

- ใฝเรียนรู มีคณุธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน 

1. โครงการวิศวกรสังคม 2563 วันท่ีจัดโครงการ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 

2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ประจําป 2563 วันท่ีจัดโครงการ 17 พฤศจิกายน 2563 

- กิจกรรมจติอาสาและรักษาสิ่งแวดลอม 

โครงการวิศวกรสังคม 2563  วันท่ีจัดโครงการ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและอภิปรายกลุมดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และการชวยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐาน 2563 วันท่ีจัดโครงการ 3 มีนาคม 2564 

- กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรม 

โครงการอบรมมารยาท 2563 วันท่ีจัดโครงการ 16 ธันวาคม 2563 

- กิจกรรมสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

1. วันลอยกระทง 2563 วันท่ีจัดโครงการ 30 ตุลาคม 2563 

2. วันสงกรานต 2563  วันท่ีจัดโครงการ 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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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงตองดําเนินงานโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาท่ีของ

ตนเองและผูอ่ืน ภายใตพ้ืนฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขข้ึน เพ่ือสงเสริมและพัฒนากระบวนการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมท่ีพึงประสงคคานิยม และความเปนไทย วางรากฐาน

วิถีชีวิตของคนไทย โดยสงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัว ฝกใหเด็กรูจักการพ่ึงพาตัวเองมีความซื่อสัตย มีวินัย สงเสริมใหมี

กิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การนําหลักธรรมทางศาสนามาใชใน

ชีวิตประจําวันผลักดันใหมีการนําวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงคไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสรางคานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ ตลอดจนสงเสริม พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเครือขายทางสังคมใหมี

บทบาทและความสามารถในการปลูกฝง สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม ตระหนักและ

รวมกันเปนเครือขาย มีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค เพ่ือสรางสังคมท่ีอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยนอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาเปนหลักชัย

ในการดําเนินกิจกรรม  และพัฒนานักศึกษานักศึกษาใหเขาใจหลักการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการนํากระบวนการ 

PDCA เขามาใชในการดําเนินโครงการ โดยจัดโครงการในวันท่ี 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค มีตัวแทนนักศึกษาจากองคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม สโมสรนักศึกษาคณะ จํานวน 

500 คน เพ่ือนอมนําพระราโชบาย มาปรบัใชในการบวนการประคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ นักศึกษา

ไดมีความรู มีทักษะ และเกิดประสบการณ มีมุมมองใหม ๆ ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยกระดับการดําเนินชีวิต ตลอดจน

ทัศนคติ ในการอยูรวมกันอยางมีความสุข ภายใตหนาท่ี สิทธิเสรีภาพท่ีเหมาะสมและเคารพตอสิทธิของผูอ่ืน การเรียนการ

สอนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีเครือขายความรวมมือการเรียนรูนอกหองเรียน มีการดําเนินงานดานการพัฒนา

จัดการการเรียนรู ใหมีมาตรฐาน มีศักยภาพ และเปนศูนยกลางดานการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย จากการดําเนิน

โครงการดังกลาวทําใหนักศึกษาเกิดผลลัพธในการทําโครงการโดยมีโครงการยอย ๆ ท่ีเกิดจากนักศึกษาไดนํากระบวนการ

ประกันคุณภาพไปใชในการทําโครงการและขยายผลไปสูการปฏิบัติ 
หลักฐาน 

1-1.5-NSRU-OP-SD-3 รายงานผลการดาํเนินการโครงการกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาสู 

“วิศวกรสังคม” นําชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง โดยนอมนําพระบรมราโชบายเพ่ือการดํารงชีวิตและการทํางานในอนาคต 

2563 
 4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนําผลการประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินงานครั้งตอไป 

ผลดาํเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมอบใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการโดยมีการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม เพ่ือสรุปและนําแสนอตอคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและนําเขาท่ีประชุมสภานักศึกษา

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงานในครั้งตอไปและยังมีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการในปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

- ใฝเรียนรู มีคุณธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน   
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โครงการ วันท่ีจัด วัตถุประสงค ตัวชีวัด/ผล ปญหาอุปสรรค 

1. โครงการวิศวกร

สังคม 2563 

15 – 16 

มีนาคม 2564 

1  เพ่ือใหนักศึกษามีความ

เขาใจทักษะพ้ืนฐานของ

การเปนวิศวกรสังคม  

2  เ พ่ือสงเสริมความรัก

สามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ี

ของตนเองและผูอ่ืนภายใต

พ้ื 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 

สังคมท่ีมีความรัก ความ

เขาใจ เอ้ืออารีตอกัน สราง

ความเปนปกแผนในชาติ

โดยรวมอยางมั่นคงและ

ยั่งยืนในสังคมตอไป 

3 .  ใชหลักกระบวนการ

ทางการประกันคุณภาพ

เพ่ือดําเนินโครงการได 

 

เชิงปริมาณ 

1.นักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ไมนอย

กวา 400 คน 

เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพในการ

จัดโครงการคะแนน

ไมนอยกวา 3.51 

ขอเสนอแนะ 

อยากใหมีการจดั

อบรมเจาะลึก

มากกวาน้ี 

ควรใหการสนใจกับ

นักศึกษาท่ีเขารวม

ท้ังหมด ไมใชสนใจ

เพียงบางกลุม 

จัดกิจกรรมเชิง

สรางสรรคดีมาก 

พ่ีเลี้ยงดีมีการเขาถึง

ผูเขารวมกิจกรรม 

เปนกิจกรรมท่ี

สนุกสนาน 

เปนผลดีตอตนเอง

และชุมชน 

เปนกิจกรรมท่ีมี

ประโยชน 

ควรจัดขยายผลในรุน

ตอ ๆ ไป 

กิจกรรมสามารถ

นําไปปรับใชไดตอไป 

เชิงปริมาณ 

มีนักศึกเขารวม

กิจกรรม 500 คน 

บรรลเุปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

ระดับความสําเร็จใน

การจัดกิจกรรม 

คะแนน 3.95 บรรลุ

เปาหมาย 

2. กิจกรรมปจฉิม

นิเทศ ประจําป 

2563 

17 

พฤศจิกายน 

2563 

1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมี

ความพร อมก อนสํ า เ ร็ จ

การศึกษา 

2. เ พ่ือใหผูประกอบการ

ไ ด รั บ ส มั ค ร ง า น ใ ห กั บ

นักศึกษาทํางานหลังสําเร็จ

การศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 

- มีผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 1,500 

คน  

เชิงคุณภาพ 

- มีระดับคณุภาพใน

การจัดโครงการ

คะแนนไมนอยกวา 

3.51  

1.สถานท่ีคับแคบ  

2.เวลาในการรวม 

3.กิจกรรมไมชัดเจน  

4.บริษัทจัดหางาน

สามารถ รับเขา

ทํางานไดยิ่งดี  

5.ควรมีอาหารวางให

ทาน  

6.ควรจัดระเบียบใน

7.การน่ังใหเรียบรอย  

แนวทางปรับปรุง 

จัดหาสถาน ท่ีหรื อ

แบงกลุมในการทํา

กิจกรรม จัดระเบียบ

การเขากิจกรรมให

ผลการดําเนินงาน  

1. มีผูเขารวม

โครงการ 1,981 คน 

บรรลเุปาหมาย 

2. ผลการดําเนินงาน 

คะแนน 3.76 บรรลุ
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เปาหมาย เ ป น ร ะ บ บ ม า ก

กวาเดิม 

 

- กิจกรรมจิตอาสาหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

โครงการ วันท่ีจัด วัตถุประสงค ตัวชีวัด/ผล ปญหาอุปสรรค 

1. โครงการวิศวกร

สังคม 2563 

1 5  – 1 6 

มีนาคม 2564 

1   เ พ่ื อ ให นั กศึ กษามี

ความเขาใจทักษะพ้ืนฐาน

ของการเปนวิศวกรสังคม  

2  เพ่ือสงเสริมความรัก

สามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ี

ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ผู อ่ื น

ภายใตพ้ืนฐานของสังคม

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี

พ ร ะมห าก ษัต ริ ย เ ป น

ประมุ ข  อันจะนํา ไปสู 

สังคมท่ีมีความรัก ความ

เข า ใจ  เ อ้ื ออารี ต อ กัน 

สรางความเปนปกแผนใน

ชาติโดยรวมอยางมั่นคง

และยั่งยืนในสังคมตอไป 

เชิงปริมาณ 

1 . นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ไมนอย

กวา 400 คน 

เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพในการ

จัดโครงการคะแนน

ไมนอยกวา 3.51 

ขอเสนอแนะ 

อยากใหมีการจดัอบรม

เจาะลึกมากกวาน้ี 

ควรใหการสนใจกับ

นักศึกษาท่ีเขารวม

ท้ังหมด ไมใชสนใจ

เพียงบางกลุม 

จัดกิจกรรมเชิง

สรางสรรคดีมากคะ 

พ่ีเลี้ยงดีมีการเขาถึง

ผูเขารวมกิจกรรม 

เปนกิจกรรมท่ี

สนุกสนาน 

เปนผลดีตอตนเองและ

ชุมชน 

เปนกิจกรรมท่ีมี

ประโยชน 

ควรจัดขยายผลในรุน

ตอ ๆ ไป 

กิจกรรมสามารถนําไป

ปรับใชไดตอไป 

เชิงปริมาณ 

มีนักศึกเขารวม

กิจกรรม 500 คน 

บรรลเุปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

ระดับความสําเร็จใน

การจัดกิจกรรม 

คะแนน 3.95 บรรลุ

เปาหมาย 

 

- กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

โครงการ วันท่ีจัด วัตถุประสงค ตัวชีวัด/ผล ปญหาอุปสรรค 

1. โครงการการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

และอภิปรายกลุม

ดานการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน 

และการชวยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐาน 2563 

3 มีนาคม 

2564 

1. เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการฯ ไดรับความรู

และไดฝกทักษะการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตนและการ

ชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานอยาง

ถูกวิธี 

2. เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการฯ ไดตระหนักถึง

เชิงปริมาณ  

1. นักศึกษาและ

บุคลากร

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค จํานวน 

50 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. มีจํานวนผูเขารวม

1 .  เปนโครงการ ท่ีด ี

สามารถนําไปใชไดใน

ชีวิตประจําวัน 

2. ไดความรูเพ่ือนําไป

พัฒนาตนเอง 

3. ไดความรูมากข้ึน

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป ฐ ม

พยาบาลคะ 
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ความสาํคญัของการ

ชวยเหลือผูบาดเจบ็

เบ้ืองตนอยาง ถูกวิธีกอน

นําสงสถานพยาบาล 

 

โครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80 

2. มีผูเขารวม

โครงการท่ีทํา

แบบทดสอบผานไม

นอยกวารอยละ 80 

 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน 

50 คน เปนไปตาม

เปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

1. มีจํานวนผูเขารวม

โครงการ รอยละ 

100 เปนไปตาม

เปาหมาย 

2. มีผูเขารวม

โครงการท่ีทํา

แบบทดสอบผาน

รอยละ 100 เปนไป

ตามเปาหมาย 

 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการ วันท่ีจัด วัตถุประสงค ตัวชีวัด/ผล ปญหาอุปสรรค 

1. โครงการอบรม

มารยาท 2563 

16 ธ.ค. 2563 1. เพ่ือสรางจิตสํานักใน

การอนุรักษ สงเสริม และ

สืบสานวัฒนธรรมไทย

ใหแกนักศึกษา 

2. เพ่ือถายทอดความรู

เก่ียวกับวัฒนธรรมและ

มารยาทไทยท่ีถูกตอง

ใหแกนักศึกษา 

3. เพ่ือฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับ

มารยาทไทยท่ีถูกตอง

ใหแกนักศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 

นักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคเขารวม

โครงการฯ 

จํานวน  60  คน 

เชิงคุณภาพ 

มีความรูความเขาใจ

เรื่องวัฒนธรรมและ

มารยาทไทยดียิ่งข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ 

60 

 

นักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการในครั้งน้ี 

แนะนําวาการฝกปฏิบัติ

มารยาทไทยท่ีใชใน

สังคมไทย ควรจัดใหกับ

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 แรก

เขาศึกษาตอในรั้ว

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ท้ังน้ี เพ่ือ

ความเปนเอกภาพ

เดียวกัน อีกท้ังจะเปน

ประโยชนใหกับ

นักศึกษาไดนําไปใชใน



60 
 
ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ/ 

กิจกรรม   จํานวน  

60  คน  ซึ่งบรรล ุ

เปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปใช 

หลังจากไดรับความรู 

คิดเปนรอย

ละ  91.20  ซึ่ง

บรรลเุปาหมาย 

ชีวิตประจําวันไดจริง 

 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ วันท่ีจัด วัตถุประสงค ตัวชีวัด/ผล ปญหาอุปสรรค 

1.วันลอยกระทง 

2563 

 

30 ต.ค. 2563 1.เพ่ืออนุรักษและสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณขีอง

ไทย 

2.เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรม

ประเพณีของไทยใหแก

คณาจารย และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

เชิงปริมาณ 

ผูเขารวมโครงการฯ 

จํานวน 70 คน 

เชิงคุณภาพ 

ไดรับประโยชนจาก

โครงการไมนอยกวา

รอยละ 70 

ผูเขารวมโครงการซึ่ง

สวนใหญเปนตัวแทน

นักศึกษาจากคณะตาง 

ๆ ท้ัง 5 คณะ โดยแต

ละคณะ            มี

ความประสงคอยากให

ทางสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค จัดกิจกรรม

ในรูปแบบน้ีข้ึนอีกครั้ง 

เพ่ือเปนการถายทอด

ความรู วิธีการท่ีถูกตอง

เก่ียวกับวัฒนธรรม 

และมารยาทไทย 

รวมถึงความรูและ

ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับ

มารยาทไทยในงานศา

สนพิธี 

 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ/ กิจกรรม   

จํานวน  70  คน  

ซึ่งบรรลเุปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

ประโยชนท่ีไดรับ คดิ

เปนรอย

ละ  92.20  ซึ่ง

บรรลเุปาหมาย 
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2. วันสงกรานต 

2563 

9 เม.ย. 2564 1.เพ่ืออนุรักษและสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณขีอง

ไทย  

2.เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรม

ประเพณีของไทยใหแก

คณาจารย บุคลากรและ

นักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค 

เชิงปริมาณ 

นักศึกษา เขารวม

โครงการฯ จํานวน

ไมนอยกวา 100 คน 

เชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจ 

และประโยชนท่ี

ไดรับ ไมนอยกวา

รอยละ 70 

- 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ/ กิจกรรม  

จํานวน  100  คน  

ซึ่งบรรลเุปาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

ความรูความเขาใจ 

และประโยชนท่ี

ไดรับ คดิเปนรอยละ  

93.00   
 

หลักฐาน 

1-1.5-NSRU-OP-SD-4 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการวิศวกรสงัคม 2563 

1-1.5-NSRU-OP-SD-5 รายงานผลการดาํเนินงานกิจกรรมปจฉิมนิเทศ ประจําป 2563 

1-1.5-NSRU-OP-SD-6 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการรณรงคอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 2563 

1-1.5-NSRU-OP-SD-7 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการอบรมมารยาท 2563 

1-1.5-NSRU-OP-SD-8 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการวันลอยกระทง 2563 

1-1.5-NSRU-OP-SD-9 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการวันสงกรานต 2563 

 5 ประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยกองพัฒนานักศึกษา มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยดําเนินการประเมินวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรล/ุไมบรรลุ 

เกิดกลุมนักศึกษา จิตอาสา/จติ

สาธารณะไมนอยกวา 15 กลุมในการ

ทํางานจิตอาสา/จิตสาธารณะ เพ่ือ

มีกลุมนักศึกษาจติอาสา/ชมรม

นักศึกษา ทํากิจกรรมจติอาสา/จิต

สาธารณะ จํานวน 10 กลุม 1. รด.จิต

ไมบรรุลผล 
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บริการสังคมและทองถ่ิน 

 

อาสา 2. ผูนําจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 

3. GTO สานรักจิตอาสา 4.คนแบกเป 

(Backpacker) 5.ประวัตศิาสตร

สัญจร 6. NSRU COMPUTER CLUB 

7.รวมใจไทยจติอาสา 8.บัณฑิตจติ

อาสา 9.อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 10.วิศวกรสังคม 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 : เพ่ือพัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามกรอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ัง 5 ดาน 

1) กิจกรรมสงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

4) กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมจรยิธรรม 

5) กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรล/ุไมบรรลุ 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม

กรอบประกันคณุภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาครบท้ัง 5 ดานรอย

ละความสําเร็จของโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

มหาวิทยาลยัมีการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ

ประกันคณุภาพ 

1) กิจกรรมสงเสรมิคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค จํานวน 2 

โครงการ บรรลตุามวัตถุประสงค 2

โครงการ 

2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริม

สุขภาพ จํานวน  1 โครงการ  

บรรลตุามวัตถุประสงค 1 โครงการ 

3) กิจกรรมจิตอาสาหรือรักษา

สิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ 

บรรลตุามวัตถุประสงค 1 โครงการ 

4) กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรม จํานวน 1 โครงการ 

บรรลตุามวัตถุประสงค 1 โครงการ 

5) กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและ

วัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ 

บรรลตุามวัตถุประสงค 2 โครงการ 

รวมโครงการท้ังหมด 8 โครงการ 

บรรลตุามวัตถุประสงค 8 โครงการ  

บรรลตุามตัวช้ีวัดคิดเปนรอยละ 100  

บรรลผุล 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือพัฒนานักศึกษาและดาํเนินกิจกรรมนักศึกษาสงเสริมคณุภาพบัณฑิตใหเปนไปตาม

กรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือใฝเรยีนรู มีคณุธรรม นําทักษะสูการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรล/ุไมบรรลุ 

มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา

นักศึกษาตามกรอบอัตลักษณ

มหาวิทยาลยั ครบท้ัง 3 ประเด็น 

รอยละความสาํเรจ็ของโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มี

การจัด กิจกรรมโครงการพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า ต า ม ก ร อ บ อั ต ลั ก ษ ณ

มหาวิทยาลัยครบท้ัง 3 ประเด็น ใฝ

เรียนรู มีคุณธรรม นําทักษะสูการ

ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะบัณฑติท่ี

พึงประสงค จํานวน 2 โครงการ 

บรรลตุามวัตถุประสงค 2 โครงการ  

บรรลตุามตัวช้ีวัดคิดเปนรอยละ 100 

บรรล ุ

 

หลักฐาน 

1-1.5-NSRU-OP-SD-10 รายงานผลการประเมินแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ผลดําเนินงาน 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน บรรล/ุไมบรรลุ 

เกิดกลุมนักศึกษา จิตอาสา/จติ

สาธารณะไมนอยกวา 15 กลุมในการ

ทํางานจิตอาสา/จิตสาธารณะ เพ่ือ

บริการสังคมและทองถ่ิน 

มีกลุมนักศึกษาจติอาสา/ชมรม

นักศึกษา ทํากิจกรรมจติอาสา/จิต

สาธารณะ จํานวน 10 กลุม 

ไมบรรุลผล 

 

จากผลการประเมินแผนการพัฒนานักศึกษาประจําป 2563 มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําป 2563 ท่ียังไมบรรลุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย กองพัฒนานักศึกษา ไดมีการจัดประชุม

คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564 ไดนําขอมูลการประเมินแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเขาสูวาระการประชุมเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2564 โดย 

บรรจุไวในวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ขอ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 

2563 โดยมีการรายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนโดยมีวัตถุประสงคท่ียังไมบรรลุเปาหมาย คือ วัตถุประสงคขอ

ท่ี 1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ 

ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาควรนําไปพัฒนาตอในปการศึกษาถัดไป ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2563 ไวดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีเนนการใหนักศึกษามีจิตอาสามากยิ่งข้ึน 

2. ปรับหรือเพ่ิมรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสาเพ่ือสงผลใหเกิดความ

เปนจิตอาสาของนักศึกษามากยิ่งข้ึน 

จากการผลการประชุมดังกลาวมหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดนําขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมและ

กําหนด แนวทางการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหมีความ เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือการจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปถัดไป โดยใหบรรจุกิจกรรมท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
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หลักฐาน 

1-1.5-NSRU-OP-SD-11 รายผลการประชุมคณะอนุกิจการนักศึกษา 2563 

1-1.5-NSRU-OP-SD-12 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2564 
  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ                            ผูจัดเก็บขอมูล : คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (ศูนยภาษา) และคณบดี 4 

คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ให

ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการ

จึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การ

สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ดวยโครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามนโยบายซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศได 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  
  

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีการกําหนดนโยบายและสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

ผลดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบงาน ดานการสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับสถาบันเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดานภาษาอังกฤษ โดยการมีสวนรวมของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร/อาจารยจากทุกคณะ สํานัก และหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนคณะกรรมการดําเนินงาน 

ในองคประกอบท่ี 1 ตัวบงช้ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบดานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ จัดทําประกาศนโยบาย

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1 ใหนักศึกษาเขารวมหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น หรือพัฒนาตนเองดวยระบบซอฟตแวร เพ่ือการสงเสริม

สมรรถนะ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

2.2 ใหศูนยภาษา พัฒนา กํากับดูแล มาตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้น และเกณฑมาตรฐานเพ่ือสงเสริม

สมรรถนะ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

2.3 ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ และสิงสนับสนุนตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2.4 นักศึกษาตองเขารับการประเมินความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ เพ่ือการสงเสริมสมรรถนะ และ
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ทักษะการใชภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน CEFR 

หลักฐาน 

1-1.7-NSRU-1 ประกาศนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

1-1.7-NSRU-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผดิชอบงาน ดานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

1-1.7-NSRU-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 367/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1-1.7-NSRU-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 256/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1-1.7-NSRU-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 988/2563 เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบรวมในโครงการ

พัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

 2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมสีวนรวม

ของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในกระบวนการดังตอไปน้ี 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยคณะกรรมการผูรับผดิชอบดานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษโดยการมีสวนรวมของผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร/อาจารยจากทุกคณะ สํานัก และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ  โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปน้ี 

กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

งบประมาณ 2,615,700 บาท 

กลยุทธ กลยุทธท่ี 5 : ปรับกระบวนการจัดการเรยีนรูใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

เปาประสงค บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  

และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือสงเสรมิสมรรถนะ และทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2. เพ่ือจัดอบรมพัฒนาทักษะความสามารถทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

ตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรมกับภาคเีครือขาย ความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอน

ท้ังในและ/หรือตางประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั จํานวน 2,500 คน ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษ 

และผานการทดสอบหลังอบรม รอยละ 70 

ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั จํานวน 2,500 คน 

 

2. มีการนําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ และประกาศนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เผยแพรใหกับคณะตาง ๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในมหาวิทยาลัย 

หลักฐาน 

1-1.7-NSRU-6 แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ  

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ไดมีการจดัสรรงบประมาณ เพ่ือใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา

ดานภาษาอังกฤษ โดยระบุแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพ่ือดําเนินงานโครงการ

พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานการใชภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

กิจกรรม กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

งบประมาณท่ีใช 2,615,700 บาท 

รหัสงบประมาณ 103101070444 
   

ซึ่งจะจัดสรรใหแตละคณะเพ่ือใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ดังตอไปน้ี 

  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 

 4 มีการประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป  

ผลดําเนินงาน 

1.  จากการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย พบวา 

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ / คาเปาหมาย / ผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค 
ตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2563 

ผลการ

ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1. เพ่ือสงเสรมิ

สมรรถนะ และทักษะ

การใชภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

2. เพ่ือจัดอบรมพัฒนา

ทักษะความสามารถ

ทางดานภาษาอังกฤษ

ใหแกนักศึกษา 

1.จํานวน

นักศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการ

พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ใหแกนักศึกษา 

2.นักศึกษาท่ี

ผานแบบทดสอบ

หลังอบรม 

(Posttest)  

2,500 คน 

 

 

 

 

 

รอยละ 70 

2,267 คน 

 

 

 

 

 

รอยละ

45.03 

 

 

 

 

ศูนยภาษา ไดดําเนินโครงการเพ่ือ

สงเสริมสมรรถนะ และทักษะการใช

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยการจัด

อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

และในการจดัอบรมจะมีการทดสอบกอน

และหลังเรียน ซึ่งแบงใหแตละคณะจัด

กิจกรรมตามสัดสวน ท่ีศูนยภาษาจัดสรร

ให ซึ่งไดดําเนินการเสร็จแลว 5 คณะ คือ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะ

วิทยาการจัดการ,คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 
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2. หลังจากการดําเนินโครงการ คณะกรรมการดําเนินงาน ไดจดัทํารายงานผลการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 

ของแผนเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เพ่ือเปนการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการใชงบประมาณของทุกโครงการ

ใหดําเนินการตามแผนท่ีไดกําหนดไว และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงานพัฒนานักศึกษาดานสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษในครั้งตอไป 

 

 

คณะครุศาสตร โดยนักศึกษาท่ีเขารับการ

ทดสอบ Posttest จากการอบรมผาน

เกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 70 =45.03 

หลักฐาน 

1-1.7-NSRU-7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

 5 มีนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

ผลดําเนินงาน 

ตามแผนการดําเนินงาน ประเมินความความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาดวย

การจัดสอบดวยซอฟแวรของศูนยภาษาท่ีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

จํานวน 1,116 คน จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ และประเมินระดับ

ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรใหผานเกณฑมาตรฐานทาง

ความสามารถทางภาษา อังกฤษTOEIC (500 คะแนน) เปนการพัฒนาความรูทักษะการใชภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาในคณะครุศาสตร จํานวน 343 คน 

   แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 

มาตรการการดําเนินงานในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับ 2 

ลงวันท่ี 16เมษายน พ.ศ. 2564  ปดสถานศึกษาชั่วคราว ไมอนุญาตใหใชสถานท่ีในการจัดการเรียนการ

สอนในหองเรียน ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดสอบใหกับนักศึกษาจํานวนมากได 

หลักฐาน 

1-1.7-NSRU-8 ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการดําเนินงานในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ  ไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับ 2 
 

หมายเหตุ  

 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังสถาบัน ในปท่ีประเมิน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4 ขอ 4 ขอ  4 คะแนน 
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ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4 ขอ 4 ขอ  4 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4 ขอ 4 ขอ  4 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

 1. มีการจัดกิจกรรม โครงการใหนักศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะทางภาษาอังกฤษ และสามารถนําความรูท่ี

ไดรับไปประยุกตใชในการเรียน การสอบ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในอนาคต 

 2. มีการจัดการประเมินความรูทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีเปนมาตรฐานสากลใหแกนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ขอความอนุเคราะหหนวยงาน สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนากิจการ

นักศึกษาประสานและประชาสัมพันธ ใหนักศึกษาทราบและเขารวมกิจกรรม และบรรจุกิจกรรมนี้ใหเปนกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหไดจํานวนนักศึกษาตามเปาหมายของโครงการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยภาสกร วรอาจ 

                            

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056 – 219100  โทรศัพท : 056 – 219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งท่ีสะทอนความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในการนําเครื่องมือ 

อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหา การสื่อสาร ตลอดจน

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้นี้ประเด็น

การพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  
  

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

ผลดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมอบหมายใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการการ

ประกันคุณภาพของนักศึกษาดานความรูความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค พ.ศ.2554  ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาทุกคน ตองมีพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โดย

นักศึกษาสามารถ เขารับการทดสอบไดตั้งแตเขาศึกษา ช้ันปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 และตองผานการทดสอบตามเกณฑกอนออก 

ฝกประสบการณวิชาชีพ  ดังน้ัน สํานักวิทยบริการฯ จึงไดกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานสอบประกันคุณภาพ

ดานคอมพิวเตอรพรอมท้ังการจัดทําเน้ือหาการสอบใหครอบคลุมเน้ือหาดานดิจิทัล ดังน้ี 

 1. คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี 45/2563 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

สงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ประจําปการศึกษา 2563 

 2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรควาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554 
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 3. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563 มีแนวทางและการดําเนินงาน ตามแผนดังนี ้

  (P) 

 1. ศึกษา/วิเคราะหผลการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลรอบปท่ีผานมา เพ่ือนํามาปรับปรุงแผน 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  

 นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาทุกคน ควรจะตองมีระดับการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ซ่ึงนักศึกษาสามารถ

เขารับการทดสอบไดต้ังแตเขาศึกษา ชั้นปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 โดยนักศึกษาตองเขารับการทดสอบ และผลทดสอบผาน

กอนท่ีจะออกฝกประสบการณวิชาชีพ ไดกําหนดใหคณะกรรมการการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร มีหนาท่ี

ดังนี้ 

  4.1 จัดทําหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถดาน

คอมพิวเตอร ประจําเดือน เดือนละ 1 หลักสูตร หลักสูตรละ 40 คน กรณีอบรมแบบ On Site และไมจํากัดจํานวนผูเขา

อบรม กรณีอบรมแบบ Online 
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การอบรมใหความรูกอนเขาทดสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2563 

ลําดับ

ท่ี 
วันท่ีจัดอบรม 

รับสมัคร 

(คน) 
สถานท่ี 

1 
26 ส.ค. 2563 40 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1  

ช้ัน 2 อาคาร 15 

2 
23 ก.ย. 2563 40 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1  

ช้ัน 2 อาคาร 15 

3 
28 ต.ค. 2563 40 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1  

ช้ัน 2 อาคาร 15 

4 
25 พ.ย. 2563 40  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1  

ช้ัน 2 อาคาร 15 

5 
23 ธ.ค. 2563 40  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Training 1  

ช้ัน 2 อาคาร 15 

6 24 ม.ค. 2564 (ออนไลน) ไมจํากัด meet.google.com/xbz-ogqk-chs 

7 18 ม.ีค. 2564 (ออนไลน) ไมจํากัด https://youtu.be/W0b7o9Gz4PI 

8 24 ม.ีค. 2564 (ออนไลน) ไมจํากัด meet.google.com/sax-gpxv-xud 

9 15 ก.ค. 2564 (ออนไลน) ไมจํากัด https://youtu.be/Lfov6ZM8ChU 

10 22 ก.ค. 2564 (ออนไลน) ไมจํากัด https://youtu.be/JqZXZZQVAKA 

11 22 ก.ค. 2564 (ออนไลน) ไมจํากัด https://youtu.be/K_aSX-N9K0M 

     

 4.2 พัฒนา กํากับ ดูแลมาตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรู

ความสามารถดานคอมพิวเตอร 

รายงานสถิติการเขารับการฝกอบรม 

ลําดับท่ี วันท่ีจัดอบรม จํานวนผูเขาอบรม (คน) 

1 26 ส.ค. 2563 30 

2 23 ก.ย. 2563 41 

3 28 ต.ค. 2563 31 

4 25 พ.ย. 2563 8 

5 23 ธ.ค. 2563 3 

6 24 ม.ค. 2564 (ออนไลน) 54 

7 18 ม.ีค. 2564 (ออนไลน) 258 

8 24 มีนาคม 2564 (ออนไลน) 19 

9 15 ก.ค. 2564 (ออนไลน) 322 

10 22 ก.ค. 2564 (ออนไลน) 359 

11 22 ก.ค. 2564 (ออนไลน) 326 

รวม 1,451 
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โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

(URL: https://sites.google.com/nsru.ac.th/nsruonline) 

ลําดับ

ท่ี 
วันท่ีอบรม หลักสูตร 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 

(คน) 

1 1 ม.ิย. 2564 GOOGLE WORKSPACE MEET&JAMBOAD 303 

2 3 ม.ิย. 2564 GOOGLE WORKSPACE FORM&DATA STUDIO 239 

3 8 ม.ิย. 2564 การใช MICROSOFT TEAMS เริม่จาก 0 254 

4 10 ม.ิย. 2564 เครื่องมือสนับสนุนการสอบออนไลน DUGGA 271 

5 15 ม.ิย. 2564 LINE เครื่องมือสื่อสารเพ่ือการเรยีนรู 232 

6 17 ม.ิย. 2564 ออกแบบ INFO สุดปงดวย CANVA 217 

7 22 ม.ิย. 2564 Google Site งายๆนิดเดยีว 619 

8 1 ก.ค.2564 GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING 

UPGRADE 

379 

9 8 ก.ค.2564 อัดคลิปวิดโีอดวย POWERPOINT แบบเห็นหนาผูบรรยาย 468 

10 15 ก.ค.2564 สอบคอมฯ HARDWARE BINGO 395 

11 22 ก.ค.2564 สอบคอมฯ SOFTWARE BINGO 456 

12 22 ก.ค.2564 ถามตอบ เรื่องสอบคอม 468 

13 

 

 

29 ก.ค.2564 

 

 

การสรางแบบทดสอบออนไลน แบบ INTERACTIVE ดวย 

GOOGLE SLIDES 

 

367 

14 5 ส.ค.2564 สอบออนไลน แบบ Answer Sheet ดวย COKOH 1,412 

15 12 ส.ค.2564 ตัวชวยคุมสอบออนไลน Auto Proctor 1,547 

16  ส.ค.2564 สอบออนไลนดวย Socrative 3,267 

17 2 ก.ย. 2564 หองเรียนยุคใหม Classtime 3,269 

18 9 ก.ย. 2564 Liveworksheets สรางใบงานออนไลน 7,563 

รวม 21,726 

 

  4 .3  จัด ทํา เกณฑการทดสอบเ พ่ือประ กันคุณภาพการศึกษาเ ก่ียว กับความรู ความสามารถ 

ดานคอมพิวเตอรและเกณฑการใหคะแนน 

   ไดดําเนินการใชเกณฑเดิมจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการออกแบบทดสอบประกันคุณภาพ

ดานคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีการกําหนด

แนวทางเน้ือหาการออกขอสอบโดยอางอิงเน้ือหาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา Information 

Technology for Learning สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีเน้ือหา

ครอบคลุมการสอบ IC3 ท้ัง 3 หัวขอคือ Computing Fundamentals, Key Applications  และ Living Online  
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เพ่ือใชในการดําเนินการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ลักษณะของโจทยขอสอบ 

   4.3.1 ขอสอบแบบปรนัย 

     ความรูเบ้ืองตนคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 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 รทดสอบประ กันคุณภาพด า นคอม พิ ว เ ตอร ใ ห แ ก นั กศึ กษาสั ปด าห ล ะ  4  ครั้ ง  

ในวันจันทร, วันพุธ, วันศุกรและวันเสารหรือวันอาทิตย เวลา 10.00 – 11.30 น., 13.30 – 15.00 น.  

ณ ห อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ค อม พิ ว เ ต อ ร  2  ช้ั น  2  อ าค า ร เ ฉ ลิ มพ ร ะ เ กี ย รติ  8 0  พ รร ษ า  5  ธั น ว าค ม  2 5 5 0  

(อาคาร 15) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.5 มีระบบสารสนเทศท่ีใชจัดสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร และนักศึกษาสามารถสมัครสอบผาน

ชองทางออนไลน 

   - มีเว็บไซตระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 

(http://comqa.nsru.ac.th) เพ่ือใหนักศึกษารับทราบขาวสารการเปดรับสมัครสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร การ

เขาสมัครสอบ และรับใบรับรองผลการสอบผานประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรผานระบบออนไลน 
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  - โปรแกรมระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 2012 

(ComQA2012) บันทึกตารางสอบ เปดและปดตารางสอบ ประกาศผลสอบ เตรียมการสอบ บันทึกคะแนนสอบ รับชําระ

เงินคาสมัครสอบฯ และออกเลขวุฒิบัตร 

 

 
- ระบบการสอบประกันคณุภาพดานคอมพิวเตอรในรูปแบบออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

  4.6 เจาหนาท่ีกําหนดตารางสอบประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอรและประชาสัมพันธใหนักศึกษา

ทราบ 
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   4.6.1 จัดทําบันทึกขอความขออนุญาตเปดสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาภาค

ปกติ และภาค กศ.บป. ประจําเดอืน รอบละ 4 เดือน จํานวน 3 รอบ 

   4.6.2 จัดทําประกาศสาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เรื่อง การสอบประกันคณุภาพดานคอมพิวเตอร ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน จํานวน 3 รอบ   

           4.6.3 จัดทําคําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

การสอบประกันคณุภาพดานคอมพิวเตอร ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน  

จํานวน 3 รอบ จัดทําข้ึนเพ่ือมอบหมายความรับผดิชอบในการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินการสอบประกันคุณภาพดาน

คอมพิวเตอร เชน  

    - คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีควบคุมงานประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรู

ความสามารถดานคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหคําปรึกษา ดูแล

ความเรียบรอยในการสอบ และพิจารณาแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการสอบ  

    - คณะกรรมการดําเนินงาน ฝายการจัดทําตารางสอบมีหนาท่ี สํารวจปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 

และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. จากประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทุกภาคเรียน เพ่ือ

กําหนดวันสอบ และดําเนินการจัดทําตารางสอบเพ่ิมในระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร และตรวจสอบตาราง

สอบในระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมรอบตอไป 

    - ฝายตรวจขอสอบมีหนาท่ี ตรวจขอสอบขอปฏิบัติ Microsoft Word, Microsoft Excel 

กรอกคะแนนและสรุปคะแนนในบัญชีรายช่ือผูสมัครสอบผานระบบ ดําเนินจัดทําประกาศผลการสอบ และออกวุฒิบัตรให

สําหรับนักศึกษาท่ีทดสอบผาน 

    - ฝายคุมสอบและดูแลระเบียบการสอบมีหนาท่ีกํากับการสอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ควบคุมดูแลผูเขาสอบใหปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและระเบียบของการสอบ ดูแลและพิจารณาผูฝาฝนระเบียบ

ของการสอบ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติฯ 

    - ฝายดูแล จัดเตรียมหองสอบมีหนาท่ี ดูแลจัดเตรียมหองสอบและเครื่องคอมพิวเตอรให

เปนไปดวยความเรียบรอยและพรอมดําเนินการทดสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร แกไขปญหาเครื่อง

คอมพิวเตอรในกรณีท่ีเกิดปญหาในระหวางการดําเนินการสอบและตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรทุก

สัปดาห 

    - ฝ า ยออก ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นมี หน า ท่ี  รั บ ชํ า ระ เ งิ นค าสมั ค ร สอบประ กันคุณภาพ 

ดานคอมพิวเตอร ออกใบเสร็จในระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรใหนักศึกษา สรุปจํานวนเงินและสรุปรายงาน

การออกใบเสร็จจัดสงท่ีฝายการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

    - ฝายการเงิน/เบิกจายมีหนาท่ี สํารวจอุปกรณ/วัสดุ ท่ีใชเก่ียวกับงานสอบประกันคุณภาพ

การศึกษาดานคอมพิวเตอร ดําเนินการจัดซื้อ - จัดจาง และเบิกจายโดยใชเงินประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร 

  4.6.4 จัดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตารางสอบประกันคณุภาพดาน

คอมพิวเตอร และตารางการอบรม ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน จาํนวน 3 รอบ ถึงคณะ 

ทุกคณะเพ่ือประชาสัมพันธขอมลูตารางการสอบ และตารางการอบรมดังกลาว ใหนักศึกษาภาคปกติ  

และภาค กศ.บป. ไดรับทราบขอมลู 

  4.7 นักศึกษาเลือกวันและเวลาสอบในเว็บไซตงานประกันคณุภาพการศึกษาดาน คอมพิวเตอร (URL: 

http://comqa.nsru.ac.th) นักศึกษาสามารถเขาระบบดวย NSRU Account เลือกวันเวลาท่ีตนเองสะดวกในการเขารับ

การทดสอบผานเว็บไซตไดดวยตนเอง ตามตารางท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการเปดรับสมัคร 
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หลักฐาน 

1-1.7-NSRU-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถ

ดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554 

1-1.7-NSRU-2 เว็บไซตระบบสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ท่ี URL: http://comqa.nsru.ac.th 

1-1.7-NSRU-3 บัน ทึกข อความขออนุญาต เป ดสอบประ กันคุณภาพด านคอมพิว เตอร  สํ าหรั บ นักศึ กษา 

ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ประจําเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563, ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 เมษายน – 

กรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน 2564 

1-1.7-NSRU-4 ประกาศสํ า นัก วิทยบริ การและ เทคโนโลยี สารสน เทศ มหา วิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค  

เรื่อง การสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ประจําเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563, ธันวาคม 2563 - มีนาคม 

2564 เมษายน - กรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน 2564 

1-1.7-NSRU-5 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี 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 ท่ี 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 ท่ี 084/2564 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริม

สมรรถนะและทักษะดิจิทัล 
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 2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจทัิล จากการมสีวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผลดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล โดยมี

ผูบริหาร คณะบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก และผูท่ีเก่ียวของของแตละคณะ สํานัก รวมเปน

คณะกรรมการ พรอมท้ังดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ระยะ 5 ป พ.ศ. 2563 – 2567 เพ่ือดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

มหาวิทยาลัย  องคประกอบท่ี 1การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล และเพ่ือให

นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยไดรับการสงเสริมสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล ใหเกิดทักษะ มีความรู ความเขาใจ และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการตามแผนดังกลาว 

ทางสํานักววิทยบริการฯ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

สํานักวิทยบริการฯ และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ประจําปประจําปการศึกษา 2563 รวบรวมทําขอมลู และดําเนินการพัฒนทักษะทางดาน

ดิจิทัลใหแกนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

วัตถุประสงค 

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
กิจกรรม 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะความเขาใจ และใช

เทคโนโลยีดิจิทัลใหกับนักศึกษากอนจบการศึกษา 

1. จัดทําโครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา 

2. จัดหาสิ่งสนับสนุน 

การเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ 

ดานดิจิทัลของนักศึกษา  

2. นักศึกษาช้ันปสุดทายสามารถผานการวัดสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัลไมต่ํากวาเกณฑงานประกันคุณภาพภายในตามท่ีกําหนด 

โครงการจดัสอบประเมินความสามารถดาน

ดิจิทัลใหนักศึกษา 
 
หลักฐาน 

1-1.7-NSRU-13 ตารางเปดรับสมัครสอบประกันคณุภาพดานคอมพิวเตอร ท่ี URL: http://comqa.nsru.ac.th 

1-1.7-NSRU-14 เว็บสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรออนไลน URL: http://comqaonline.nsru.ac.th 

1-1.7-NSRU-15 โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา หลักสตูรติวเขมสอบคอมออนไลน 

URL: http://training.nsru.ac.th 

1-1.7-NSRU-16 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะ 5 ป พ.ศ. 2563– 

2567 

1-1.7-NSRU-17 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563 

1-1.7-NSRU-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสงเสรมิสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ

วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

1-1.7-NSRU-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ครั้งท่ี 9/2563   

http://training.nsru.ac.th/
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 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

ผลดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดดําเนินการจัดสรรงบประประมาณ และสิ่งสนับสนุนใหแก สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดสรรงบประมาณและหาสิ่งสนับสนุนตาง ๆ ใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร โดย

สํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564 ดังน้ี การจัดหาวงจรสื่อสารและ

บริการอินเทอรเน็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการระบบเครือขาย อุปกรณเครือขาย (2,300,000 บาท)  จัดหา

ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 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 หลักสตูรติวเขมสอบคอมออนไลน 

URL: http://training.nsru.ac.th 

1-1.7-NSRU-21 สื่อออนไลน ท่ี URL: https://www.youtube.com/watch?v=wt1N2iSblcw&list= 

PLB-nZYcmtk55gNhgGoTQjpNKXxKFhe5lT 

1-1.7-NSRU-22 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 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 โครงการจัดซือ้วัสดุ ครุภณัฑ สําหรับใชในการดาํเนินการสอบประกันคณุภาพดานคอมพิวเตอรสําหรับ

นักศึกษา อาคารเฉลมิพระเกียรตฯิ (อาคาร 15) จํานวน 197,640 บาท 

 4 มีการประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป  

ผลดําเนินงาน 

มีการจัดฝกอบรมการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร และฝกอบรมการใชเทคโนโลยีใหแกนักศึกษา ตาม

โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา ผานทางชองทางสื่อออนไลนและเชิงปฏิบัติการและ

ดําเนินการจัดทดสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการประกัน

คุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2554 

กําหนดใหนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาทุกคน ตองมีพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โดยนักศึกษาสามารถเขารับ 

การทดสอบไดตั้งแตเขาศึกษา ช้ันปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 และตองผานการทดสอบตามเกณฑกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

โดยจัดวัดการทดสอบสัปดาหละ 4 ครั้ง ยกเวนวันหยุดราชการ หรือวันท่ีมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ หรือของสํานักวิทย

บริการฯ ท่ีตองดําเนินการปดการจัดสอบ โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนาสงเสริมสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา นอกจากน้ียังไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะวาควรจะมีการสอบวัดมาตรฐาน นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัย มีการยกระดับ

ความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาเปนการทดสอบความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

ดานฮารดแวร ซอฟตแวร, ดานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป และดานเครือขาย กับอินเทอรเน็ตพ้ืนฐาน ซึ่งเปนทักษะท่ีมี

ความจําเปน และเปนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทาง
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มหาวิทยาลัยฯ จึงไดนําระบบการทดสอบวัดทักษะดานดิจิทัล (Digital Literacy Baseline) มาวัดทดสอบสมรรถนะทักษะ

ใหแกนักศึกษาช้ันป 4 ในโครงการยกระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

 

สรุปผลการดําเนินการตามวัตถุประสงคแผน 

วัตถุประสงค 

แผนพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล 

กิจกรรม ผลการดําเนินการ 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับทักษะความเขาใจ และ

ใชเทคโนโลยดีิจิทัลใหกับ

นักศึกษากอนจบการศึกษา 

1. จัดทําโครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะ 

ดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา 

2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลของนักศึกษา  

บรรลตุามวัตถุประสงค

ของแผน 

2. นักศึกษาช้ันปสุดทายสามารถ

ผานการวัดสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัลไมต่ํากวาเกณฑงาน

ประกันคณุภาพภายใน 

ตามท่ีกําหนด 

โครงการจดัสอบประเมินความสามารถดานดิจิทัลให

นักศึกษา 

บรรลตุามวัตถุประสงค

ของแผน 

 

สรุปผลการดําเนินการตามกิจกรรมของแผน 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 
หนวยนับ 2563 

1. จัดทําระบบการสอบ

ประเมินความสามารถดาน

ดิจิทัลใหนักศึกษา 

มีกระบวนการ 

ทดสอบความ 

สามารถดานดจิิทัล

ใหแกนักศึกษา 

ระบบ 1 URL: http://e-

comqa.nsru.ac.th/studenttest 

2. โครงการสงเสรมิ

สมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัลสาํหรับนักศึกษา 

-มีโครงการอบรมให

ความรูทักษะดาน

ดิจิทัล 

สําหรับนักศึกษา 

รุน 12 การอบรมใหความรูกอนเขา

ทดสอบประกันคุณภาพดาน

คอมพิวเตอร 11 หลักสตูร  

และ โครงการพัฒนาทักษะ 

ดานดิจิทัลเพ่ือการจดัการเรียนการ

สอนออนไลน 13 หลักสูตร 

3. โครงการจัดสอบ

ประเมินความสามารถดาน

ดิจิทัลใหนักศึกษา 

รอยละนักศึกษาสอบ

ผานการวัดสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล

ไมต่ํากวาเกณฑงาน

ประกันคณุภาพ

ภายในกําหนด 

รอยละ 60 1. สอบประกันคณุภาพดาน

คอมพิวเตอร ขอมูล ณ วันท่ี 9 

กันยายน 2564  

นักศึกษารหัส 61 จํานวน  

1,672 คน  

- สอบผาน 1,351 คน 

คิดเปนรอยละ 83.50 

- สอบไมผาน 276 คน  
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 คิดเปนรอยละ 16.50 

นักศึกษา 62 เทียบโอน  จํานวน 

131 คน  

- สอบผาน 119 คน 

คิดรอยละ 90.84  

- สอบไมผาน 12 คน 

คิดรอยละ 9.16 

2. โครงการยกระดับความสามารถ

ดานดิจิทัลของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

จํานวนผูสมัคร 669 คน จํานวน

ผูสอบผาน 416 คน คิดเปนรอยละ 

61.79 

4. โครงการจัดหา 

ปรับปรุง บํารุงรักษา สิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูเพ่ือ

พัฒนาทักษะดานดิจิทัล

ของนักศึกษา 

มีโครงการในการ

สนับสนุนการเรยีนรู

อยางนอย จํานวน 3 

โครงการ 

โครงการ 3 1. (เงินรายได/โครงการจัดหา

อุปกรณกระจายสัญญาไรสาย 

(Access Point)) 2,300,000 บาท 

2. (เงินรายได/โครงการจัดหา

ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ) 1,200,000 

บาท 

3. (เงินรายได/โครงการจัดซื้อวัสด ุ

ครุภณัฑ สําหรับใชในการ

ดําเนินการสอบประกันคุณภาพ

ดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 

15) จํานวน 197,640 บาท 
 
หลักฐาน 

1-1.7-NSRU-25 รายงานผลการสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ช้ันปสุดทาย ขอมูล ณ วันท่ี 20 

กรกฎาคม 2564 

1-1.7-NSRU-26 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563 

 5 มีนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล (IC3 หรือเทียบเทา) ไมนอยกวารอยละ 50 

ผลดําเนินงาน 

 ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานดําเนินการสอบประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถดาน

คอมพิวเตอร เปนมาตรฐานและมีผลเทียบเทาเกณฑ IC3 ใหกับนักศึกษา ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ขอ 7 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรคทุกคน ตองเขารับการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ณ สํานักวิทยบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ กอนท่ีนักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพ หรือฝกประสบการณวิชาชีพครู จะตองมีความรู

ความสามารถดานคอมพิวเตอรในระดับการใชงานเบ้ืองตนได โดยจะตองผานการทดสอบตามเกณฑการทดสอบท่ี

คณะกรรมการดําเนินงานการสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรกําหนด หากนักศึกษาผูใดยังไมผานการทดสอบ

ดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ จะไมอนุญาตใหออกฝกประสบการณวิชาชีพ หรือฝกประสบการณวิชาชีพครู  โดยปการศึกษา 

2563 ผลการผานเกณฑการวัดผล มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสุดทายจาก 5 คณะ มีผูท่ีสอบผานเกณฑ IC3 หรือ

เทียบเทาหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี จํานวนนักศึกษาช้ันปสุดทาย 1,627 คน สอบผาน 1,351 คน คิดเปนรอย

ละ 83.50 และนักศึกษาท่ีเขาเรียนป 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 ปริญญาตรีช้ันปสุดทายจาก 5 คณะ ไดแก 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 62.30 ของจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีเขาสอบ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 62.67 ของจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการท่ีเขาสอบ คณะครุศาสตร จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 63.03 ของจํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตรท่ีเขาสอบ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 50.42 ของจํานวนนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีเขาสอบ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 63.00 ของจํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเขาสอบ 

ลําดับ คณะ 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

ยอดรวม 
สอบ 

ไมผาน 
สอบผาน 

นักศึกษาท่ีเขาเรียนป 61 ภาคปกติ 

1 คณะครุศาสตร 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 

นักศึกษาท่ีเขาเรียนป 62 เทียบโอน 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทียบ

โอน 

43 8 35 

2 คณะวิทยาการจัดการ เทียบโอน 88 4 84 

รวม 131 12 119 

รอยละ  9.16 90.84 

หมายเหตุ 

เฉพาะนักศึกษาท่ี ศึกษาอยู, สําเรจ็การศึกษา, รักษาสภาพ/ลาพักการเรยีนไมรวม พนสภาพ/ไมลงทะเบียน 
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ขอมูลการสอบ Digital Literacy Baseline มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 
หลักฐาน 

1-1.7-NSRU-27 รายงานจํานวนนักศึกษาสอบประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอร ภาคปกติ รหัส 61 และ 62 เทียบโอน

และตอเน่ือง ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2564 

1-1.7-NSRU-28 รายงานขอมูลการสอบ Digital Literacy Baseline URL: bit.ly/nsrudl 

หมายเหตุ  

ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังสถาบัน ในปท่ีประเมิน  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 

ผูกํากับตัวบงช้ี : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตรจึงควร

ผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตรตางๆ ท่ี

เปนงานท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวน

รวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 
 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

 
 จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีคณะวิชาท้ังหมด จํานวน 5 คณะ มีหลักสูตรท่ี

รับผิดชอบ ท้ังหมด 57 หลักสูตร โดยมีผลดําเนินการหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม    

ดังตารางตอไปนี้ 
 

คณะวิชา 

จํานวน

หลักสูตร 

หลักสูตรท่ีนักศึกษามี

สวนรวมในการ

สรางสรรคนวัตกรรม 

รอยละ ผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนน) 

1. คณะครศุาสตร 
 

13 11 84.62 4.23 

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 9 5 55.56 2.78 

รวม 57 43  18.35 
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    คะแนนท่ีได    =  
 

   = 3.67 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีคณะวิชาท้ังหมด จํานวน 5 คณะ และมีผลรวมคะแนนผลการประเมิน

รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ เทากับ 18.35 คะแนน เม่ือ

นํามาคํานวณผลการประเมิน ได 3.67 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51  คะแนน 4.04 คะแนน  4.04 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4.05 คะแนน 3.67 คะแนน  3.67 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4.05 คะแนน 3.67 คะแนน  3.67 คะแนน 
 

หลักฐานอางอิง  

 1-1.8-NSRU-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

  

18.35 

5 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร 

  

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

คณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี

เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนนุครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวท้ังการสนับสนุนดาน

การจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก

อาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ี

เก่ียวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแก

นักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน ในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนในการบริหารงานวิจัย ดังน้ี 

 1. ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (Nakhon Sawan Rajabhat University Management 

Information System : NSRU-MIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย

ในดานตาง ๆ เชน ขอมูลนักศึกษา ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานวิจัย และขอมูลงานบริการวิชาการ เพ่ือใหเก็บรวบรวมขอมูล

อยางเปนระบบ และมีฐานขอมูลท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนได โดยในสวนของฐานขอมูลดานงานวิจัยน้ันจะมีการรวบรวม

ขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 3 สวน ดังน้ี 

 -  ฐานขอมูลงานวิจัย:แสดงขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัยซึ่งจําแนกตามปงบประมาณและแสดงรายละเอียด

จํานวนเงินและจํานวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรทุนวิจัยในแตละปงบประมาณ พรอมท้ังสามารถจําแนกเปนคณะและ

หนวยงานตางๆ ท่ีไดรับจัดสรรทุนวิจัยซึ่งทําใหสะดวกในการนําขอมูลดังกลาวไปใชในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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  -  ฐานขอมูลการเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการ:แสดงขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ของคณาจารยในมหาวิทยาลัยในรูปแบบการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทําใหสามารถวิเคราะหได

ถึงสัดสวนและจํานวนคณาจารยท่ีมีการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการวามากนอยเพียงไร 

พรอมท้ังสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและการกําหนดเกณฑการจัดสรรทุนวิจัย

รวมถึงการกําหนดแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

-ฐานขอมูลการตีพิมพในวารสารวิชาการ:สามารถวิเคราะหไดถึงจํานวนโครงการวิจัยท่ีไดตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ไดแก ฐานขอมูลการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ทําใหสามารถวิเคราะหไดถึงสัดสวนและจํานวนคณาจารยท่ีมีการเผยแพรผลงานในรูปแบบการตีพิมพใน

วารสารวิชาการวามากนอยเพียงไร พรอมท้ังสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและ

การกําหนดเกณฑการจัดสรรทุนวิจัยรวมถึงการกําหนดแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 2.ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and Innovation Information 

System : NRIIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) พัฒนาข้ึนโดยมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวม

ขอมูลดานงานวิจัยประเภทเงินงบประมาณดานงานวิจัยของประเทศในอดีตและ งบประมาณท่ีจัดสรรภายใตกองทุน

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในปจจุบัน โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 2.1 Proposal : สามารถตรวจสอบจํานวนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอขอทุนท้ังหมดในแตละปงบประมาณ 

เพ่ือนํามาวิเคราะหผลลัพธและประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการตางๆ ท่ีข้ึนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน ให

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการสงขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยในแตละปงบประมาณ 

 2.2 Ongoing: เปนสวนท่ีมีการนําเขาขอมูลจาก Proposal assessment เฉพาะโครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือใหนักวิจัยไดรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัยและผลการดําเนินงานวิจัยท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณ  

 2.3 Research evaluation :เปนการรายงานผลสําเร็จของโครงการวิจัยในรูปแบบ Output Outcome และ 

Impactเพ่ือประเมินโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณวามีการนําไปใชประโยชนในดานใด 

นอกจากน้ีระบบ NRIIS ยังสามารถตรวจสอบการติดคางทุนวิจัยของนักวิจัยและมีระบบการเตือนนักวิจัยอัตโนมัติในกรณีท่ี

นักวิจัยมีการติดคางทุนวิจัย  

 -  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (Department Research Management System : DRMS) เปน

ระบบสารสนเทศท่ีสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) พัฒนาข้ึนโดยมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดานงานวิจัย

ประเภทเงินรายไดของหนวยงานท่ีมีการจัดสรรงบประมาณดานงานวิจัยโดยแบงออกเปน  

 - สวนเชนเดียวกันกับระบบ NRIIS ปจจุบันใชดูแลบริหารจัดการทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารงบประมาณการจัดสรรทุนวิจัยทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

จากฐานขอมูลดังกลาวพบวา ฐานขอมูลระบบ NRIIS และ ฐานขอมูลระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค (NSRU-MIS)  สามารถอํานวยความสะดวกใหแกนักวิจัยใหสามารถเสนอขอรับทุนวิจัยจาก แหลงตาง ๆ โดย

ใชแบบฟอรมเดียว ยื่นขอเสนอท่ีเดียวและสามารถนําออกขอมูลจากฐานขอมูล นักวิจัยมาใสในแบบฟอรมได รวมท้ัง

ติดตามสถานะของโครงการวิจัยได ผูบริหารงานวิจัยท่ีมีสวนเก่ียวของ เชนสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถ ติดตามและ

รวบรวมขอมูลนักวิจัย โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน หรือโครงการวิจัยท่ีผานการ พิจารณาใหการสนับสนุนไดอยางรวดเร็ว

และสามารถทราบถึงจํานวนงบประมาณและงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดอีกวาในปท่ีผานมีมี

จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับทุนและจํานวนก่ีเรื่อง รวมเปนงบประมาณเทาไรพรอมนํามาเปนฐานขอมูลเพ่ืองสงเสริมสนับสนุน

การกระตุนใหเกิดการขอทุนในปตอไปของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
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หลักฐาน 

2-2.1-NSRU-1.คูมือระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค (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.คูมือระบบขอมูลสารสนเทศวิจยัและนวัตกรรมแหงชาติ (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 

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

  - หองปฏิบัติการวิจยัหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัย 

  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสรางสรรค การจัด

ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting   Professor) 

มหาวิทยาลัยฯมีการสนับสนุนพันธกจิดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้ 

1. มีหองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 

หองปฏิบัติการฟสิกส  4  หอง/หองวิจัย  2  หอง/หองเก็บอุปกรณ  2  หอง/หองเก็บสารเคมี  1  หอง 

หองเครื่องมือ  3  หอง 

สาขาวิชาเคม ี

หองปฏิบัติการเคมี  3  หอง/หองวิจัย  2  หอง/หองเก็บอุปกรณ  1  หอง/หองเก็บสารเคมี  1  หอง 

หองเครื่องมือ  3  หอง 

สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

หองปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป  2  หอง/ปฏิบัติการสตัววิทยา 1หอง/หองปฏิบัติการจลุชีววิทยา  1  หอง 

หองปฏิบัติการไมโครเทคนิค  1  หอง/หองวิจัย  5  หอง/หองเก็บสารเคมีและอุปกรณ  1  หอง 

หองเครื่องมือ  2  หอง 

2. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ม ีหองสมุด อาคาร 8 ช้ัน 1 เปนสถานท่ีท่ีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศใน

รูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร และนิยาย โดยมีงานบริการแบงตามประเภทดังน้ี  
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ศูนยวิทยบริการ(หอสมดุ) 

เปนหนวยงานท่ีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร วัสดุ

เทป และโทรทัศน ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี โดยจัดระบบเปนหมวดหมู เพ่ือใหผูใชหองสมุดมีความสะดวกสืบคนไดงายและตรง

กับความตองการ 

 

 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนดานเทคโนโลยี และระบบเครือขายเพ่ือบรกิารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 
 

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เปนหนวยงานบริการเครื่องมือทาง วิทยาศาสตรระดับ สูง สรางองคความความรูทางวิทยาศาสตรและวิทยาสา

สตรประยุกต ผานงานวิจัยของอาจารย นักศึกษาและบุคลากรในชุมชนและทองถ่ิน ถายทอด เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร

และวิทยาศาสตรประยุกต สงเสริมการเรียนการสอน ทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต และสาขาอ่ืนๆให

อาจารย นักศึกษา และบุคลากรในชุมชนและทองถ่ิน ประสานงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ในชุมชนและทองถ่ินให

มีศักยภาพ 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลยัฯไดมรีะบบปองกันและการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค  ดังน้ี  

 หองปฏิบัติการ มหาวิทยาลยัฯไดมีระบบปองกันโดยใชประตูอัตโนมัติและการมเีจาหนาท่ีควบคุมการใชหอง

http://aritc.nsru.ac.th/index_library.php
http://aritc.nsru.ac.th/index_ict.php
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อยางเปนระบบ 

 หองสมุด  มหาวิทยาลัยไดมีการการควบคุมการนําหนังสือออกจากหองดวยประตูนิรภัยและการเขาออก

หองสมุดดวยบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีและนักศึกษา 

 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยฯมีการจัดทําระบบเขาออกและมีการจัดทําบันทึกเขาออกเพ่ือขอใช

หองคอมพิวเตอรอยางละเอียด 
 

4. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor) มีดังนี้  

 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม

ดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 การจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมและผลักดันและพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยดานงานวิจัย เชน  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย 

ระยะเวลาและวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2563 

ผลการดําเนินงาน : มีนักวิจัยเสนอขอทุนภายนอก ผานระบบ NRIIS จํานวน 94 โครงการ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก

ปงบประมาณ 2562 ท่ีมีผูเสนอขอจํานวน 15 โครงการ เพ่ิมข้ึน 527% 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

ระยะเวลาและวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 

ผลการดําเนินงาน : ในปงบประมาณ 2563 มีจํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 13 บทความ ซึ่งเพ่ิมข้ึน

จากปงบประมาณ 2562 ท่ีมีจํานวน 2 โครงการ เพ่ิมข้ึน 550% 

กิจกรรมท่ี 3 โครงการพัฒนานักวิจัยสู Frontier Research 

ครั้งท่ี 2 กิจกรรม “การพัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2564 

Flagship 2563 รอบท่ี 2 และทุนภายนอก” 

ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ครั้งท่ี 3  กิจกรรม “การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด” 

ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 

ครั้งท่ี 4  กิจกรรม “ประชุมเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการภาคเพ่ือเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565” 

ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันท่ี 3 กันยายน 2563 

ครั้งท่ี 5 เขียนโครงการวิจัยอยางไร…ใหไดรับทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) : 

สวก. 

ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : ในวันท่ี 9 กันยายน 2563 

ผลการดําเนินงาน : ผลจากการจัดโครงการทําใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสามารถขอทุน

วิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดจํานวน 12 โครงการ และไดรับการจัดสรรงบประมาณโดยรวมสูงถึง 6,597,000 บาท ซึ่งสูง

กวางบประมาณท่ีจัดสรรจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเกือบ 10 เทาและคิดเปน 91% ของ

งบประมาณดานทุนวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดรับการสนับสนุนประจําปงบประมาณ 2563 



91 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

กิจกรรมท่ี 4  "การอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิธีการกรอกขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยแหงชาติ (NRMS) เพ่ือขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก" 

ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันท่ี 21 กันยายน 2563 

ผลการดําเนินงาน : ผูเขารับการอบรมสามารถขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกผานระบบ NRIIS ไดถูกตอง 

กิจกรรมท่ี 5 "การอบรมเชิงปฏิบัติการย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย" 

คร้ังท่ี 1 "การอบรมเชิงปฏิบัติการย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย" สําหรับอาจารยและ

ผูสนใจท่ัวไป 

ระยะเวลาและวันเวลาในการจัดทําโครงการ : วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

สถานท่ี: หองประชุมอมราวดี ช้ัน 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. คําสั่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

2-2.1-NSRU-10. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประจําปงบประมาณ 2563 

 3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจยัหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ผลดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัย นําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาไดนําขอมูลการไดรับทุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2564 มา

วิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือหาจุดออน จุดแข็งเพ่ือวางแนวทางและกําหนดนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ 

2564 โดยพบวาสัดสวนการไดรับทุนวิจัยในปงบประมาณ 2563 มี 2 ประเภทคือทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และทุน

วิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแสดงดังรูป 
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เน่ืองจากปงบประมาณ 2563 สํานักงบประมาณมีการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน 

ดงัน้ันสถาบันวิจยัและพัฒนาจึงมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมุงเปาใหผลของการจัด

กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ตองสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 อยางนอย 10% นอกจากน้ียังกําหนดนโยบายในการจัดสรรทุนวิจัย

จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยกําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 

อยางนอย 10% แสดงดังกราฟ (หนา 94) 

 

 (6,597,000 บาท) 

(เงินรายไดของ

สถาบันวิจัยฯ

671,210 บาท)  

0% 

 

0% 

ปงบประมาณ 2563 
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จากกราฟขางตนพบวามหาวิทยาลัยไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมข้ึน 70% และมีการจัดสรรทุนวิจัย

จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพ่ิมข้ึน30% ซึ่งเกินกวาเปาหมายท่ีไดตั้งไว ในปงบประมาณ 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรรเงินรายไดเขากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 671,210 บาท 

ในปงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรรเงินรายไดเขากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

จํานวน 275,000 บาทมหาวิทยาลัยจัดสรรเพ่ิมเติมใหจํานวน 2,428,800 บาท 

หลักฐาน 

2-2.1-NSRU-11 รายงานสรุปภาพรวมทุนวิจัยท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2563-2564 

 

 

 

  

 

 

 

ปงบประมาณ 2563 

ปงบประมาณ 2564 

0 

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

10,000,000 

12,000,000 

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ทุนวิจัยจากกองทุนวจิัยฯ 

6,597,000 

671,210 

11,242,200 

2,703,800 

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยฯ 

ปงบประมาณ 2563 6,597,000 671,210 

ปงบประมาณ 2564 11,242,200 2,703,800 

เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ในปงบประมาณ 2563 และปงบประมาณ 2564   

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 
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 4 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลงัใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคดเีดน 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมในพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย ดังน้ี  

1. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการจัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยภายในโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย ระดับมหาวิทยาลัยฯ  

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

กิจกรรมท่ี 3 โครงการพัฒนานักวิจัยสู Frontier Research 

กิจกรรมท่ี 4  "การอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิธีการกรอกขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบบริหารจัดการงานวิจัย

แหงชาติ (NRMS) เพ่ือขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก" 

 กิจกรรมท่ี 5 "การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นเอกสารเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย" 

ครั้งท่ี 1 "การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นเอกสารเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย" สําหรับอาจารยและ

ผูสนใจท่ัวไป 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดนโดยมีการช่ืนชมและยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน ผาน Facebook 

และเขาพบอธิการเพ่ือแสดงความช่ืนชมพรอมท้ังลงในวารสารประชาพันธของมหาวิทยาลัยฯ 

หลักฐาน 

2-2.1-NSRU-12. รูปภาพ ขาวประชาสัมพันธ 

2-2.1-NSRU-13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการจายเงินทุนอุดหนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ใหแกบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค พ.ศ. 2563 

2-2.1-NSRU-14. สรุปกิจกรรมการดําเนินการพัฒนาอาจารยและนักวิจัย 

 5 มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกร

ภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

ผลดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชนโดยการสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอ

ทุนวิจัย 2 1Pre-Talent Mobilityจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยละนวัตกรรม (สป.อว.)ซึ่ง

กํากับดูแลโดยสํานักงานสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถซึ่ง

เปนศูนยอํานวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House) โดยปงบประมาณ 2563 มีโครงการท่ีไดรับทุนวิจัย

ภายใตโครงการ 21Pre-Talent Mobilityท่ีจะตองมีความรวมมือกับภาคเอกชน 2 โครงการ ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย 
ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

เครือขายภาคเอกชน งบประมาณ 

(บาท) 

1 

 

 

การศึกษากระบวนการสลัดนํ้าและตาก

ของพืชผลการเกษตร เพ่ือออกแบบ

โมเดลระบบอัตโนมัติ แนวคิดลีนออโต

เมช่ัน 

อ.ดร.ศรณัรัตน คง

มั่น 

บริษัท เอ็นที ฟูด อินเตอรเท

รด จํากัด  

จ.นครปฐม 

 40,000 
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2 

 

 

 

 

 

โครงการสํารวจสภาพปญหาเพ่ือสราง

แนวทางเพ่ิมมูลคาสิ่งเหลือท้ิงจา

กระบวนการผลติในโรงงานบริษัทแฮปป

เชฟ (ประเทศไทย) จํากัด ดวยการวิจัย

เชิงปฏิบัติการอยางมสีวนรวม (PAR 

Action Research) 

ผศ.ดร.นันทวุฒิ 

นิยมวงษ 

บริษัทแฮปปเชฟ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 40,000 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น  80,000 

 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯยังสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรมีการถายทอดเทคโนโลยีองคความรูท่ีเกิดจาก

งานวิจัยผานการสนับสนุนงบประมาณจากอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ โดยในปงบประมาณ 2563 มีผูไดรับการ

สนับสนุนจํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย 
ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

ชุมชนท่ีไดรัยการ

ถายทอดเทคโนโลยี 
งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการการถายทอดเทคโนโลยี

เตาเคีย่วนํ้าตาลสําหรับกลุมแปร

รูปออย ชุมชนแปรรูปออยบาน

คลองหวยหวาย จังหวัด

นครสวรรค  

ผศ.ปฐมพงค จิโน 

 

 

 

 

ชุมชนแปรรูปออยบาน

คลองหวยหวาย จังหวัด

นครสวรรค 

250,000 

2 โครงการการถายทอดเทคโนโลยี

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในงานหัตถกรรมสรางสรรค

ผลิตภณัฑผักตบชวา กลุมงาน

ฝมือบานเกาะลูกมอญ จังหวัด

อุทัยธานี 

ผศ.รพีพัฒน มั่นพรม 

 

 

 

 

 

กลุมงานฝมือบานเกาะลูก

มอญ จังหวัดอุทัยธานี 

250,000 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น  500,000 
 
หลักฐาน 

2-2.1-NSRU-15 รายงานสรุปภาพรวมทุนวิจัยท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2563-2564 

 
() 

6 มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรยีนหรือชุมชนและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ผลดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยฯนําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบกลไกการขับเคลื่อนแนวนโยบายในดานการสงเสริมการนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด ดังน้ี 

1. ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (Nakhon Sawan Rajabhat University Management 

Information System : NSRU-MIS) ซึ่งมีฐานขอมูลงานวิจัยท้ังแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกตั้งแตปงบประมาณ 

2556 จนถึงปจจุบัน โดยจําแนกตามปงบประมาณและแสดงรายละเอียดของขอเสนอโครงการ ผลท่ีไดรับจากงานวิจัยใน

แตละปงบประมาณ เพ่ือใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย หรือถายทอดเทคโนโลยีลงสู
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ชุมชนตอไปไดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดใหผูท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนตาง ๆ ทุกแหลงทุนจะตองกรอกขอมูลใน

ระบบ NSRU-MIS เพ่ือใชเปนฐานขอมูลงานวิจัยและมีการกํากับติดตามทุนวิจัยจากทุกแหลงทุนผานระบบดังกลาว

ยกตวัอยาง กรณี อ.ชลดา 

2. ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and Innovation Information 

System : NRIIS) เปนระบบท่ีใชกํากับติดตามทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณแผนดินในอดีต และทุนวิจัยจากกองทุน 

ววน. ในปจจุบัน ซึ่งระบบดังกลาวกําหนดใหผูไดรับทุนจะตองกรอกรายงานความกาวหนาเพ่ือกํากับติดตามงานวิจัย และมี

การกรอกขอมูล Research evaluation ซึ่งเปนการรายงานผลสําเร็จของโครงการวิจัยในรูปแบบ Output Outcome 

และ Impact เพ่ือกํากับติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนในการพัฒนากับหนวยงาน 

หลักฐาน 

2-2.1-NSRU-16 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

 7 มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 มหาวิทยาลยัฯนําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารวมหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ไดมีระบบและกลไกเพ่ือชวยใน

การคุมครองสิทธ์ิงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  ดังน้ี 

  1. วางแนวทาง ข้ันตอนการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงานสรางสรรค ข้ันตอนการขอรับบริการยืน่จด

ทรัพยสินทางปญญา โดยมีข้ันตอนการขอรับบริการยื่นจดทรัพยสินทางปญญา เพ่ือใหบริการแกผูวิจัย ผูประดิษฐ

สรางสรรคผลงานท่ีมคีวามประสงคขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

 2. จัดทําเอกสารเพ่ือขอรับการคุมครองสิทธ์ิ ดังน้ี 

- แบบฟอรมขอรับบริการจดทรัพยสินทางปญญา ทสป.01  

- แบบฟอรมเปดเผยการประดิษฐและแสดงความจํานงใหจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทสป.02  

- แบบฟอรมหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

 3. สนับสนุน สงเสริมการคุมครองสิทธ์ิ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการสนับสนุน สงเสริมการคุมครองสิทธ์ิ 

ดังน้ี 

- จัดเลมคูมือการขอจดทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2560 

- จัดโครงการอบรมหลักสตูรการจดัเตรียมคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ 

อาจารย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561   ณ หองประชุม สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหอาจารย นักวิจัย นักศึกษา ไดรับการคุมครองสิทธ์ิในงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

 4. ดําเนินการขอรับการคุมครองสทิธ์ิ  

 5. รวบรวมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการคุมครองสิทธ์ิ 

 6. เผยแพรผลงานสูสาธารณชนในรูปแบบตาง ๆ 

และนอกเหนือจากการคุมครองสทิธ์ิตามท่ีกําหนดผานทางหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชนและ มหาวิทยาลัยยังมีวารสารท่ี

อยูบนฐาน TCI ไดรบัรองมาตรฐาน จํานวน 4 เลม  ดังน้ี 

1.วารสารครุศาสตร  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.วารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

3.วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

4. วารสารวิชาการและวิจยัสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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หลักฐาน 

2-2.1-NSRU-17 ระเบียบฯ วาดวยการบริหารจดัการทรัพยสินทางปญญา 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 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

7 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

7 ขอ 6 ขอ  4 คะแนน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนนั้นยังมีนอยควรให

ผลงานวิจัยทุกเลมทุกทุนสามารถนําไปแกไขปญหาของชุมชนอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร 

  

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และคณบดี 5คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 โทรศัพท : 056-219100 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ

จุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปน

ตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 
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2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 
 

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆ ไมใชจํานวน

เงินท่ีเบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ 

ตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวน 

ผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุนโดย

อาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอก 14,648,510 บาท และมีอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 370 คน แบงเปน อาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 367 คน และจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ จํานวน 

3 คน  ดังตารางตอไปนี้ 

 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

รวม 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงาน

จริง 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ ภายใน ภายนอก 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,681,500 6,380,000 8,061,500 79 - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 191,110 1,130,000 1,321,110 47 - 

3 ผลการประเมินกลุมสาขาวิชา 
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 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

รวม 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงาน

จริง 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ ภายใน ภายนอก 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80,000 - 80,000 14 2 

2 ผลการประเมินกลุมสาขาวิชา 
80,000 - 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

ท่ี 
หนวยงาน 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

รวม 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงาน

จริง 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ ภายใน ภายนอก 

1 คณะครุศาสตร 563,100 1,930,000 2,493,100 61 1 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 70,000 1,200,000 1,270,000 105 - 

3 คณะวิทยาการจัดการ 492,800 280,000 772,800 51 - 

4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 650,000 650,000 10 - 

5 ผลการประเมินกลุมสาขาวิชา 
1,125,900 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 

 

สรุปผลคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 

 (5.00 + 0.57 + 4.57) / 3 = 3.38 คะแนน
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

3.51 คะแนน 2.18 คะแนน  2.18 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51 คะแนน 3.38 คะแนน  3.38 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51 คะแนน 3.38 คะแนน  3.38 คะแนน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา    

มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยจัดหางบประมาณจากภายนอกใหมาก

ข้ึนและจัดทําระบบพ่ีเลี้ยงหรือระบบท่ีปรึกษาใหกับอาจารยหรือนักวิจัยรุนนอง 
 

หลักฐานอางอิง  

2-2.2-NSRU-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

 2-2.2-NSRU-2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร 

  

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และคณบดี 5คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 โทรศัพท : 056-219100 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปนผลงานท่ีมีคุณคา

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศผลงานทาง

วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI หรือScopus หรือตาม

ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงาน

ทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลวโดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 
 

หมายเหตุ 
1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ 

เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค มีจํานวนผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรค จํานวน 185 ผลงาน และมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 370 คน  ดังตารางตอไปนี้ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ลําดับ

ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

คา

น้ําหนัก 

คณะครุ

ศาสตร 

คณะ 

มนุษย- 

ศาสตรฯ 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

คณะวิทยาศาสตรฯ 
คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรฯ 

วิทยาศาสตร วิทยฯสุขภาพ วิทยาศาสตร มนุษยฯ 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ   

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 39 8 12 14 1 9 - 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40 - 1 - - - 5 - 

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
 

0.60 10 5 5 8 3 5 - 



106 

 

ลําดับ

ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

คา

น้ําหนัก 

คณะครุ

ศาสตร 

คณะ 

มนุษย- 

ศาสตรฯ 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

คณะวิทยาศาสตรฯ 
คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรฯ 

วิทยาศาสตร วิทยฯสุขภาพ วิทยาศาสตร มนุษยฯ 

4 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 2 3 2 3 - 4 - 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมิน

ผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว ไดแก 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและ

1.00 6 6 9 12 - 5 - 
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ลําดับ

ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

คา

น้ําหนัก 

คณะครุ

ศาสตร 

คณะ 

มนุษย- 

ศาสตรฯ 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

คณะวิทยาศาสตรฯ 
คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรฯ 

วิทยาศาสตร วิทยฯสุขภาพ วิทยาศาสตร มนุษยฯ 

การเรยีนรู 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  กรณีศึกษา 

   ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 

  ซอฟตแวร 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงาน

วิชาการในลักษณะเดียวกัน 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

6 ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 
- - - - - - 1 

7 ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - - - - - - 

8 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60 - 1 - - - - - 

9 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

0.80 
- 1 - - - - - 

10 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 
- 2 - - - - 3 
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1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับท่ี หนวยงาน 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของ

ผลงานทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 22 79 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 47 

3 ผลการประเมินกลุมสาขาวิชา 37 126 

(37 X 100)/126 = 29.37 

(29.37 X 5)/30 = 4.89 คะแนน 
 

2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ลําดับท่ี หนวยงาน 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของ

ผลงานทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 16 

2 ผลการประเมินกลุมสาขาวิชา 2 16 

(2 x 100)/16 = 12.50 

(12.50 x 5)/30 = 2.08 คะแนน 
 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับท่ี หนวยงาน 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของ

ผลงานทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

1 คณะครุศาสตร 21.40 62 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16.8 105 

3 คณะวิทยาการจัดการ 16 51 

4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.2 10 

5 ผลการประเมินกลุมสาขาวิชา 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  
 

สรุปผลคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 

 (4.89 + 2.08 +5.00) / 3 = 3.99คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

3.51 คะแนน 4.15 คะแนน  4.15 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4.00 คะแนน 3.99 คะแนน  3.99 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4.00 คะแนน 3.99 คะแนน  3.99 คะแนน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายหรือระเบียบสนับสนุนหรือสรางขวัญกําลังใจ เรื่องการสงเสริมการ

ตีพิมพในฐานท่ีมีคาถวงน้ําหนักสูง เชน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติแกอาจารยและนักวิจัยเพ่ือใหอาจารยและนักวิจัยเห็นความสําคัญในการพีพิมพบนฐาน
สูงมากข้ึน 
 

หลักฐานอางอิง  

2-2.3-NSRU-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

 2-2.3-NSRU-2 สรุปขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 งานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร 

  

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และคณบดี 5คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 โทรศัพท : 056-219100 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยการดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จนั้นสามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมี

ประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมของอาจารย

ประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย

โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจํา 
 

เกณฑการประเมิน 

การแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรอืนวัตกรรมตอจํานวนงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 
 x 100 

 จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ีประเมินฯ 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม 

ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชม 
x 5 

งานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวตักรรมท่ีนําไปใชประโยชนของคณะ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. 

 
 

 

 

 

 



111 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีผลรวมของงานวิจัยงานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน จํานวน 27 ผลงาน จากจํานวนงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท้ังหมดใน

ปท่ีประเมินฯจํานวน85ผลงาน ดังตารางตอไปนี้ 
 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

การนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

(จํานวนผลงาน) 

ผลรวมของ

งานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ี

นําไปใช

ประโยชน 

จํานวน

งานวิจัย งาน

สรางสรรค 

หรือนวัตกรรม

ท้ังหมดในปท่ี

ประเมินฯ 

งานวิจัย 
งาน

สรางสรรค 
นวัตกรรม 

1 คณะครุศาสตร 3 - - 3 20 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 - - 2 2 

3 คณะวิทยาการจัดการ 2 - - 2 13 

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4 3 5 12 32 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5 - 3 8 18 

6 รวม 16 3 8 27 85 
 

 

1.คํานวณคารอยละของจํานวนช้ินงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

รอยละของจาํนวนชิ้นงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมฯ = 
 

 

      = 31.76 

 

2. แปลงคารอยละท่ีใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

    คะแนนท่ีได  = 

 

 =  5.29  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีผลรวมของงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชน จํานวน 27 ผลงาน จากจํานวนงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ีประเมินฯ 

จํานวน 85 ผลงาน คิดเปนรอยละ 31.76 เม่ือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (รอยละ 30) ได 5 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

  27 

  85 
X 100 

31.76 

30 
 

X 5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 20 รอยละ 16.49  2.75 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 20 รอยละ 31.76  5  คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 20 รอยละ 31.76  5  คะแนน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยและนักวิจัยนําผลงานวิจัยงานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรมไปใชประโยชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนทองถ่ินอยางแทจริงและควรมีการจัดทําระเบียบ

ขอบังคับใหผูไดรับทุนงานวิจัยทุกประเภทกําหนดพ้ืนท่ีหรือหนวยงานหรือชุมชนท่ีจะนําผลงานไปใชประโยชน

อยางชัดเจน 
 

หลักฐานอางอิง 

2-2.4-NSRU-1รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

 2-2.4-NSRU-2 สรุปขอมูลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และคณบดี 4 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 โทรศัพท : 056-219100 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชน ในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ไดแก ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับบริบท 

ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือ

ตามแนวพระราชดําริ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯนําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง

กับบริบทปญหาและความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา

หรือตามแนวพระราชดําริไดมีการขับเคลื่อนโครงการท่ีสอดคลองกับตองการของชุมชนและบริบทของชุมชน โดยมีการ

กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน รายละเอียด  ดังน้ี 

1.จังหวัดอุทัยธานี 

อําเภอ ตําบล กลุมเปาหมาย 

1.อําเภอบานไร ตําบลทัพหลวง ตําบลบานไร ตําบลบานบึง 1.กลุมพัฒนาผลิตภัณฑผาทอโสดา  

2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน 

3.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.อําเภอหวยคต  ตําบลหวยคต 1.สหกรณการเกษตรหวยคต 

2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน 

3.อําเภอเมือง ตําบลหลุมเขา ตําบลอุทัยใหม ตําบลเกาะ

เทโพ 

1.กลุมพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กกลา 

2.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

3.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.อําเภอหนองฉาง  ตําบลหนองนางนวล ตําบลเขาบางแกรก 

ตําบลเขากวางทอง 

ตําบลทุงโพ ตําบลหนองยาง ตําบลทุงพง 

ตําบลหนองฉาง  

ตําบลอุทัยเกา 

1.การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน 

3.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.อําเภอทัพทัน ตําบลทัพทัน ตําบลตลุกดู  ตําบลหนอง

กระทุม  

ตําบลหนองกลางดง 

1.โรงเรียนทัพทันอนุสรณ 

2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน 

3.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6.อําเภอสวางอารมณ ตําบลสวางอารมณ ตําบลพลวงสองนาง 1.โรงเรียนบอยางวิทยา 

2.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน 

3.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7.อําเภอลานสัก ตําบลปาออ ตําบลระบํา ตําบลประดูยืน 1.ผูมีรายไดนอย จํานวน 30 ครัวเรือน 

2.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

2. จังหวัดนครสวรรค 

อําเภอ ตําบล กลุมเปาหมาย 

อําเภอเมือง ต.เกรียงไกร ตําบลบางมวง ตําบลแควใหญ 

ตําบลตะเคยีนเลื่อน 

ตําบลนครสวรรคตก ตําบลหนองปลิง 

ตําบลบึงเสนาท 

ตําบลกลางแดด ตาํบลเกรียงไกร ตําบลวัด

ไทร ตําบลพระนอน 

ตําบลหนองกรด ตําบลบานมะเกลอื ตําบล

เกาะยม 

 

1 วิสาหกิจชุมชนหมูฝอยกรอบโกเนียร 

2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียยั่งยืนบาน

ทัพชุมพล 

3 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแมลํา

จวน  

4 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบานทา

ดินแดง 

5 กลุมพัฒนาผลิตภัณฑฝรั่งอินทรียบึงนํ้า

ใส และกลุมพัฒนาผลิตภัณฑฝรั่ งบาน

มะเกลือ 

6.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7.กลุมชุมชนชาวทาเรือคลองคาง 

อําเภอแมวงก  ตําบลแมเลย 1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยชีวภาพและ

สารไลแมลงบานถังแดง 

3.กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแตงนํ้าหยดบาน

บุรีรัมย 

อําเภอลาดยาว  ตําบลวังมา 1.วิสาหกิจชุมชนคนบานนอกทําตามพอ 

2.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อําเภอชุมแสง ตําบลฆะมัง 1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

อําเภอตากฟา  ตําบลพุนกยูง ตําบลสุขสําราญ ตําบลหัว

ถนน ตําบลพนมรอก 

1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.กลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคเน้ือตําบล

อุดมธัญญา 

อําเภอพยุหะคีรี  ตําบลเนินมะกอก ตําบลเขาทอง ตําบล

พยุหะ ตําบลสระทะเล ตําบลทานํ้าออยมวง

หัก 

1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักสมุนไพร

ปลอดสารพิษและการแปรรูป 

อําเภอไพศาลี  ตําบลวังนํ้าลัด 1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2 กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวปลอดสารพิษชุม

ตาบง 

อําเภอหนองบัว  ตําบลวังบอ 1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.กลุมวิสาหกิจชุมชนตลาดนาชมชุมชน

บานหนองบอน 

3 .กลุ ม วิสาห กิจ ชุมชนแปลงใหญมั น

สําปะหลังบานหาประแจ 

4.กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรอ่ืนๆ 

ทุกชนิดอัจฉริยะสงออกการนําเขา 

อําเภอโกรกพระ  ตําบลโกรกพระ ตําบลบางมะฝอ 1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2 . ก ลุ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ชน ก ลุ ม เ ก ษ ต ร

ผสมผสานบานกลางแดด 

อําเภอเกาเลี้ยว  ตําบลเขาดิน 1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักสมุนไพร

อินทรียบานเขารอยเสือ 

อําเภอบรรพตพิสัย  ตําบลอางทอง 1.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.กลุมวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไมและ

นวัตกรรมกลวย 
 
หลักฐาน 

3-3.1-NSRU-1  สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

3-3.1-NSRU-2  แผนพับการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

 2 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยัฯ นําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการดําเนินโครงการตามหลัก PDCA และมีการประสานความ

รวมมือกับหนวยงานภายในชุมชน อยางตอเน่ืองตั้งแต  

1.Plan (P)คือข้ันตอนการวางแผนกอนท่ีจะเริ่มการปฏิบัติโครงการ กําหนดลําดับความสําคัญของงาน และ

ครอบคลุมถึงการกําหนดหัวขอวัตถุประสงคท่ีชัดเจนท่ีตองการลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งใหมๆ โดย

ในข้ันตอนน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการรวมประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายในพ้ืนท่ี ชุมชนและหนวยงานของรัฐ 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

เชน พบผูวาราชการจงัหวัดนครสวรรคและจังหวัดอุทัยธานี พรอมท้ังหัวหนาหนวยงานราชการเพ่ือรวมกันวิเคราะหชุมชน

เปาหมายและกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกัน 

2. Do (D) หลังจากท่ีเราวางแผน (Plan) กําหนดวัตถุประสงคอยางรอบคอบแลว ในข้ันตอนถัดไปน่ันก็คือการลง

มือทําหรือการปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวอยางเปนระบบและใหมีความตอเน่ืองเพ่ือผลลัพธท่ีดีท่ีสุด โดย

ในข้ันตอนการปฏิบัติน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานอยางชัดเจนพรอมท้ังผูรับผิดชอบตาม

เกณฑ ตัวช้ีวัดท่ีระบุไวในโครงการซึ่งอยูภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนอกจากน้ี

สถาบันวิจัยไดรวมดําเนินโครงการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ ผานคณะตาง ๆ  ไดแก คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร และคณะวิทยาการ

จัดการ  และสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ตั้งแตระดับทองถ่ิน ไดแก กํานัน ผูใหญ ตัวแทนชุมชน และ

ระดับอําเภอ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปศุสัตว เกษตรอําเภอ โรงเรียน วัด ซึ่งเปนการบูรณาการความ

รวมมือท่ีมีความหลากหลายภาคสวน ทําใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และมีผลลัพธเปนไปตามตัวช้ีวัดท่ี

กําหนดไวในโครงการ 

3. Check (C) คือข้ันตอนการตรวจสอบวาหลังจากนําแผนท่ีวางไวไปปฏิบัติจริง (Do) แลวเราสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคหรือมาตรฐานท่ีเราไดกําหนดไวหรือไม สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและประเมนิผล

โครงการเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานครอบคลุมตั้งแตหนวยงานภายใน ไดแก คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา กองนโยบายและแผน ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และมีการนําเสนอการรายงานผลการดําเนินงานผานท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังหนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงบประมาณ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล  เปนตน 

4. Action (A) สุดทายคือ Action คือกระบวนการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา โดยการดําเนินการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการจัดประชุมรายงานผลการดําเนินโครงการ เพ่ือวิเคราะหปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการ

ในแตละโครงการ ท้ังน้ีเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข ในการดําเนินงานโครงการอ่ืน ๆ โดยขอมูลท่ีไดจากการปรับปรุง

แกไขไดนําไปตอยอดในการดําเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

หลักฐาน 

3-3.1-NSRU-3  สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

3-3.1-NSRU-4  แผนพับการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

 3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรยีนรูและดาํเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

ผลการดําเนินงาน 

 จากท่ีมหาวิทยาลัยฯนําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับบริบทปญหาและความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ มหาวิทยาลัยตาม

ศาสตรพระราชาหรือตามแนวพระราชดําริไดมีการขับเคลื่อนโครงการท่ีสอดคลองกับตองการของชุมชนและบริบทของ

ชุมชน แลวน้ัน พบวา  

 1.ชุมชนกลุมเปาหมายในจังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานีท่ีเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

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 



117 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

อําเภอหวยคต ตําบลทองหลาง 

 ซึ่งชุมชนดังกลาวมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองดวยตัวชุมชนเองได จากท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคไปดําเนินการจุดประกายแนวความคิดจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครัวเรือนเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 

ผูนําชุมชน ผูใหญบาน เพ่ือวิเคราะหครัวเรือนเปาหมายพรอมท้ังรวมกันวางแผนอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ การสรางมูลคาทรัพยากรทางการเกษตร การจัดตั้งธนาคารอาหารสัตว)  การทําปุยหมักจากมูลสัตว  การทํา

นํ้าหมักชีวภาพ  การปลูกออยอินทรีย  การฟกไข การปลูกตะไครอินทรีย การเลี้ยงดวงมะพราว การจัดการตลาดชุมชน 

การจัดทําธนาคารเมล็ดพันธ ทําใหครัวเรือนเปาหมายท่ีเขารวมโครงการไดมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

และสามารถดําเนินชีวิตคิดตอยอดเปนผูประกอบการรายยอยในชุมชนไดเองพรอมท้ังลดรายจายเพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือน 

 นอกจากน้ันแลวทุกชุมชนท่ีเขารวมโครงการยังมีการตอยอดจากองคความรู จากวัสดุอุปกรณประกอบอาชีพท่ีราช

ภัฏนครสวรรคมอบใหเปนธุรกิจขนาดเล็ก  เชน นางอนันต พิบูล จากอําเภอหวยคต ตําบลทองหลวง เกษตรกรจังหวัด

อุทัยธานี ท่ีไดรับมอบ ไกไข จํานวน 30 ตัว อาหาร 10 ลูก และโรงเรือน เปนอาชีพเสริม ซึ่งปจจุบัน นางอนันต พิบูลไดมี

การคิดตอยอดจากรายไดการขายไกไข ซื้อเปดไขเพ่ิมอีก 60 ตัวและไกไขเพ่ิมอีก 50 ตัว มีรายไดเขาครอบครัวหลังหักตนทุน

แลว สัปดาหละ 2,000 บาท เปนตน 

2. ชุมชนกลุมเปาหมายหมูบานคลองคาง ตั้งอยูตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ท่ีเขารวม

โครงการ โครงการการใหบริการตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง ตั้งแตในปพ.ศ. 2562 โดยมีจุดเริ่มตนจากท่ี

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณและไดดําเนินการภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ีเพ่ือมุงสู

ความยั่งยืน (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ีสูการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุมชน) ในพ้ืนท่ีตําบลบึง

เสนาท ตําบลเกาะยม อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยในปงบประมาณพ.ศ.2563 ตอมาไดเปนท่ีปรึกษาใหกับตลาดตอง

ชม ตลาดทาเรือคลองคาง โดยมีหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนงบประมาณรวมดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 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 เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวในการปองกันการแพรระบาด COVID – 19 4) 

รายการตาง ๆ ไดเขามาทํากิจกรรมในการถายทํารายการท่ีตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

ใหนักทองเท่ียวไดรูจักมากยิ่งข้ึน อาทิ ละครทุงเสนหา รายการเชาน้ีท่ีน่ีหมอชิต ซึ่งทุกหนวยงานดําเนินการโดยมี

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนท่ีปรึกษาและรวมดําเนินโครงการ อีกท้ังยังไดรับความรวมมือจากรานคา ผูประกอบการ 

คณะกรรมการ และผูนําชุมชน ในตําบลบึงเสนาท ตําบลเกาะยม อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค รวมใหขอมูลและดําเนิน

กิจกรรมในการพัฒนาตลาดขางตน 

หลักฐาน 

3-3.1-NSRU-3  สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

 4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเน่ือง

หรือยั่งยืน 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นผลงานในการการขับเคลื่อนชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัต

ลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือยั่งยืนท่ีเดนชัด จากโครงการการใหบริการตลาดตองชม 
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ตลาดทาเรือคลองคาง หมูบานคลองคาง ตั้งอยูตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเกิดการใชประโยชนเชิง

พ้ืนท่ีในสวนของท่ีดินวัดมีพ้ืนท่ีสวนหน่ึงตั้งอยูริมแมนํ้าปง ซึ่งเปนพ้ืนท่ีทรุดโทรมและขาดการใชประโยชน จึงเริ่มตนแนวคิด

โดยพัฒนาพ้ืนท่ีบริบทดังกลาวใหเปนพ้ืนท่ีเสริมสรางรายไดใหกับประชาชนตําบลบึงเสนาท จึงอยากใหประชาชนในพ้ืนท่ีได

มีพ้ืนท่ีในการทํามาหากิน ประกอบอาชีพ และรวมกลุมกันทํากิจกรรม จึงรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคพัฒนาเปน

ตลาดชุมชน การกอตั้งตั้งตลาดชุมชนดําเนินการภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ีเพ่ือมุงสูความยั่งยืน

โดยข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1. การศึกษาศักยภาพและการคนหาอัตลักษณชุมชน  

การรวบรวมรวมขอมูลและเชิญผูเก่ียวของรวมกันระดมความคิดวิเคราะหศักยภาพของชุมชน เพ่ือคนหาอัตลกัษณ 

วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนในอดีตพบวา ในพ้ืนท่ีมีจุดเดนในเรื่องของบึงเสนาทท่ีมีปลาจํานวนมาก มีการปลูกผัก 

หลากหลายชนิด  ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมเปนทาเรือเกามากอนตั้งแตบรรพบุรุษ คูกับวัดคลองคาง โดยบริเวณน้ันมีทาเรือ 2 

ทา คือ ทาตาเรือง กับทาตาเชิง ตอมาประมาณป 2510 เกิดทาเรือนางทองอยู เพ่ิมข้ึน ประชาชนในชุมชนและพ้ืนท่ี

ใกลเคียงใชเรือในการโดยสาร บริเวณดานขางทาเรือเปนพ้ืนท่ีปารกลาง และจะมีแบงสวนในการปลูกผักบางเปนครั้งคราว 

ตอมาเมื่อป 2535 ไดมีการกอสรางศาลาเอนกประสงค โดย ผญ.บุญรอด ภูโพธ์ิ แตก็ไมไดมีการใชงานจริงจัง จึงทําใหอาคาร

เสื่อมโทรมลง หลังจากน้ันไดมีการสรางสะพานนิมมานรดี ปอมหน่ึง นครสวรรค เพ่ือใหสะดวกตอการจราจรมากข้ึน แลว

เสร็จเมื่อป 2553 จึงทําใหประชาชนในชุมชนเดินทางขามสะพานแทน จึงทําใหการเดินทางโดยสารโดยเรือ หางหายมา

จนถึงปจจุบัน ประกอบกับวัดคลองคางมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถนําไปใชประโยชนแตขาดการพัฒนา ประกอบกับยังไมมีหนวยงานท่ี

สนับสนุนสงเสริมการใชประโยชนในพ้ืนท่ี และขาดการมีสวนรวมและการรวมกลุมของประชาชน จึงเกิดความสนใจท่ีจะ

พลิกฟนทาเรือใหเปนตลาดชุมชน และใหคนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือสรางรายได และสรางเศรษฐกิจท่ีดีของชุมชน 

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

 2. การสรางองคความรู "การจัดการตลาดชุมชน"  

 จัดอบรมเพ่ือสรางองคความรูใหกับคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งตลาด โดยการศึกษาองคความรูจากตลาดท่ีเปน

ตนแบบ ไดแก (1) ตลาดสามชุก (ตลาดรอยป) (2) ตลาดนํ้าสะพานโคง สุมปลายักษ จังหวัดสุพรรณบุรี (3) ตลาดยอนยุค

บานระจัน จังหวัดสิงหบุรี (4) ตลาดนํ้าสามโก จังหวัดอางทอง (5) ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยไดศึกษาใน

เรื่อง สินคาหรือผลิตภัณฑ ผูขายสินคา สถานท่ี และการประชาสัมพันธ ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือใหชุมชนไดคนหาเอกลักษณ อัต

ลักษณ ของชุมชน รวมท้ังมีแนวทางในการวางแผน สรางระเบียบ กฎ กติกา และกอตั้งตลาดชุมชนใหกับคนในชุมชนไดมี

พ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน 

 3. การสรางพ้ืนท่ีตลาดชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

 การสรางพ้ืนท่ีตลาดไดถอดบทเรียนจากการศึกษาศักยภาพของชุมชน จากบริเวณทาเรือเกา โดยนํามาปรับปรุงให

เปนสถานท่ีทองเท่ียว และเปนแหลงคาขายของคนในชุมชน  

 4. การวางแผนพัฒนาตลาดชุมชนเพ่ือสรางสรรคสินคาและผลิตภัณฑชุมชน (logistics and supply 

chain)  

 การจัดอบรมคณะกรรมการตลาดชุมชน ผูประกอบการในตลาดในประเด็นดังตอไปน้ี 1) การจัดแสดงวางสินคา 

food design เพ่ือสรางความนาสนใจและประทับใจ 2) บุคลิกภาพของแมคาพอคา ไดแก การแตงกายภาษากาย ภาษาพูด 

ภาษาใจ ความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบการ 3) การพัฒนามาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean – Food – 

Good Taste) เพ่ือเปนไปตามมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหารและยกระดับมาตรฐานรานคาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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 5. ประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือสรุปและถอดบทเรียนเพ่ือสรางและพัฒนาความย่ังยืน  

 จัดอบรมเพ่ือสรุปและถอดบทเรียนคณะกรรรมการ และรานคา หลังจากกอตั้งตลาดของคนในชุมชน ทําให

สามารถสรางพ้ืนใหเกิดประโยชน มีพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพเสริมรายได สรางความสามัคคีในชุมชน สงเสริมใหคนใน

ชุมชนปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ิมแลนมารคแหงใหมในจังหวัดนครสวรรค เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน 

ในป พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนท่ีปรึกษาใหกับตลาดทาเรือคลองคลองคาง ภายใตการสนับสนุนการ

ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ท้ัง ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค ท่ีรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมตาง 

ๆ เปนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดนครสวรรคใหนักทองเท่ียวไดรูจักมากข้ึน โดยการดําเนินการดังกลาว 

ดําเนินการภายใตอัตลักษณของชุมชน อาทิเชน การตกแตงตลาดท่ีคงความเปนเอกลักษณทาเรือ ดึงดูดใหตลาดเปนท่ี

นาสนใจของนักทองเท่ียว เน่ืองจากไดความรวมมือท่ีดีจากพอคาแมคา ซึ่งอาหารสวนใหญจะคงความเปนพ้ืนบาน และ

อาหารท่ัวไป ท่ีรักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอาหารใหดียิ่งข้ึน การใชวัสดุใสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งลักษณะของบรรจุ

ภัณฑยังคงความเปนทาเรือ เชน ชะลอมเล็ก จักสานรูปเรือ เครื่องปนดินเผา ปนโต เพ่ือชวยกันอนุรักษธรรมชาติ และใช

ประโยชนจากทรัพยากรทองถ่ิน เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินและชุมชน มีแหลงสรางรายได มีงานทํา และ

เปนการสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนท้ังในและนอกชุมชน 

หลักฐาน 

3-3.1-NSRU-3  สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

 5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคณุคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

ผลดําเนินงาน 

จากการท่ีมหาวิทยาลัยฯนําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะไดดําเนินโครงการ 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน พบวา ครัวเรือนเปาหมายท่ีเขารวมโครงการมีการ

ดําเนินชีวิตของครัวเรือนเปาหมายท่ีเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล  การมีภูมิคุมกันท่ีดี เง่ือนไขความรู  เง่ือนไขคุณธรรม รายไดของประชาชนในชุมชนฐานราก ท่ีเขารวมโครงการใน

พ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดอุทัยธานีในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.48 โดยมีครัวเรือนท่ีมีรายได

เพ่ิมข้ึน จํานวน 177 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 56.91 จากจํานวนครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการท้ังสิ้นจํานวน 311 ครัวเรือน  

จํานวนครัวเรือนเปาหมายท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากขอมูลพ้ืนฐานเดิมในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 172 

ครัวเรือน คิดรอยละ 74.13 

2. โครงการพัฒนาระบบขอมลูตําบลในจังหวัด 

สามารถนําปญหาและความตองการชุมชนมาพัฒนาโจทกวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (Area Base) ได นําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินได 

3. โครงการพัฒนาจดัตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยเปนความรวมมือของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

 โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยเปนความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการศึกษา วิเคราะห วิจัยทางดานพืชสมุนไพร และมีการ

ใหบริการดานองคความรู การศึกษาวิจัย อันเกิดจากพัฒนาพืชสมุนไพรแกชุมชนนอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการ

ศึกษาวิจัย และนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ จํานวน 5 ผลิตภัณฑและสามารถตอบสนองความตองการของวิสาหกิจไดในเรื่อง
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การปลูกสงเสริมองคความรูเรื่องการขยายพันธุและการแปรรูปจนทําใหวิสาหกิจบางกลุมนําไปตอยอดของตนเองและสราง

ตลาดการคาของตนเองได เชน วิสาหกิจกลุมการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการสงออก ของอําเภอหนองบัว เปนตน 

4. โครงการการใหบริการตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง 

      ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคางมีการใชประโยชนจากทรัพยากรทองถ่ินเพ่ิมข้ึน ใชเปนพ้ืนท่ีใหประชาชน

จําหนายสินคากอใหเกิดรายไดใหกับครัวเรือนและทองถ่ินชุมชน  มีการนําผัก ผลไม ในตําบลบึงเสนาท ตําบลอ่ืน ๆ ใน

จังหวัดนครสวรรค รวมท้ังจังหวัดใกลเคียง ไดมีการนํามาเปนสวนประกอบของอาหาร รวมท้ังจําหนายในบริเวณตลาด  มี

การนําไมไผมาจักสานเปนรูปแบบตาง  ๆ เพ่ือใชเปนภาชนะในการใสอาหาร เปนการเพ่ิมมูลคาบรรจุภัณฑ ลดโลกรอน 

และสรางรายไดใหกับโรงเรียนและชาวบานท่ีประกอบอาชีพจักสาน มีการเช่ือมโยงเครือขายกลุมตาง ๆ ในจังหวัด

นครสวรรคในการนําเครื่องปนดินเผามาใชประโยชนเปนบรรจุภัณฑใสอาหาร นอกจากน้ีการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ 

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทําใหตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง ทําใหสามารถกลับมาประกอบอาชีพไดในชวง

สถานการณโควิด  - 19 สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ใหมีรายไดเกิดประโยชนตอคนในชุมชน ทองถ่ิน

ตอไป 

หลักฐาน 

3-3.1-NSRU-5  สรุปรายงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 6 เกิดชุมชนตนแบบดานการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ท่ีมีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบรวมในการพัฒนาอยางนอย 

1 ชุมชน 

ผลดําเนินงาน 

           “ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง”ตั้งอยูในพ้ืนท่ี ตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ปจจุบัน เปน

แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจังหวัดนครสวรรค เปนแหลงสรางรายไดใหกับคนในชุมชน  ทําใหเกิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนท้ังภายในและภายนอกชุมชน มีการใชพ้ืนท่ีวางเปลาใหเกิดประโยชนตอคนในชุมชน มีการบูรณาการความรวมมือ

กับหนวยงานตาง ๆ เปนการสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนและสงเสริมการประกอบการอาชีพ ท่ีมีศักยภาพและโอกาส

กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพสามารถรองรับแรงงานในชุมชนทองถ่ิน เปนหลักในการขับเคลื่อน ยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากของคนในชุมชนและสรางโอกาสในการเติบโตดานเศรษฐกิจใหกับทองถ่ิน ชุมชม และประเทศชาติได 

ตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  เปนชุมชนตนแบบดานการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน โดยเริ่มตนจาก

โครงการบริการวิชาการท่ีชุมชนเขารวมกิจกรรม ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดย

กิจกรรมท่ีเขารวมโครงการ ไดแก  องคความรูดานสมุนไพร  การบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพ

และโอกาสของพ้ืนท่ี  ซึ่งรวมดําเนินงานภายใตโครงการบริการวิชาการ รวมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค ตั้งแตป พ.ศ.2559 – ปจจุบัน  โครงการและกิจกรรมท่ีเขารวม มีรายละเอียดดังน้ี 

ป พ.ศ.2559 เขารวมโครงการบริการวิชาการ โครงการสรางความรวมมือระหวางวัด  –  ชุมชนโดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน กิจกรรม การจัดการสุขภาพแบบองครวม : สมุนไพรพ้ืนบาน ในวันท่ี 17 

มิถุนายน 2559   ณ ศูนยการเรียนรูสมุนไพรชุมชนวัดศรีประมุข (วัดเน้ือรอน)  ต.หนองพังคา อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

 ป พ.ศ.2560 เขารวมโครงการสรางความรวมมือระหวางวัด – ชุมชนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

ทองถ่ินอยางยั่งยืน “ขับเคลื่อนและขยายผลศูนยการเรียนรูสมุนไพรชุมชน” วันท่ี  2 – 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศร และ กลุมสมุนไพรบานดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

 ป พ.ศ. 2561 เขารวมจํานวน 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการสํารวจความตองการของชุมชนทองถ่ินและพัฒนา

กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ วันท่ี  9 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561ณ วัดคลองคาง  ตําบลบึง

เสนาท อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค 2) โครงการถายทอดองคความรูดานวิจัยและบริการวิชาการสูชุมชนทองถ่ินกิจกรรม 
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“การบริหารจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน”ระหวางวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค และโฮมสเตย บานนาตนจั่น อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 ป พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ีเพ่ือมุงสูความยั่งยืนตามโครงการยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2562 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2563 ณ 

ตลาดทาเรือคลองคาง  ตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

 ป พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนท่ีปรึกษาใหกับตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง และดําเนินงาน

รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสนับสนุนงบประมาณ ใหองคความรู เพ่ือเปนการยกระดับการทองเท่ียวและ

เศรษฐกิจของชุมชน ดังน้ี(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

เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวในการปองกันการแพรระบาด COVID – 19(4) รายการทีวีและรายการทองเท่ียว ไดมีการเขารวม

โปรโมทการทองเ ท่ียวท่ีตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง ไดแก  ละครทุงเสนหา รายการเชา น้ี ท่ีหมอชิต 

KapookTripadvisor  

 จากการเขารวมกิจกรรมตั้งแตป พ.ศ.2559 ในองคความรูดานสมุนไพร การบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 

นําไปสูการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี ในป พ.ศ.2562 ทําใหเกิดตลาดชุมชน ตลาดตองชมตลาดทาเรือคลองคาง 

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ีสูการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุมชน  ใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี

พ้ืนท่ีในการทํามาหากิน ประกอบอาชีพ และรวมกลุมกันทํากิจกรรม มีอาชีพเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือสรางรายได และสราง

เศรษฐกิจท่ีดีของชุมชน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจนกระท่ังเกิดเปนแหลงทองเท่ียวแหงหน่ึงของจังหวัด

นครสวรรค คือ “ตลาดทาเรือคลองคาง”โดยผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ มีดังน้ี 

 1. ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัดนครสวรรค โดยมีรายการตาง ๆ เขามาถายทํารายการ เปนการ

สงเสริมประชาสัมพันธตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคางใหนักทองเท่ียวไดรูจักมากยิ่งข้ึน  ไดแก ละครทุงเสนหา  

รายการเชาน้ีท่ีหมอชิต  รายการตลาดสดพระรามสี่  รายการ สาย ฝ ออน ทัวร Sai-For on tour  เว็บไซด Kapookเว็บ

ไซด Tripadvisorเปนตน นอกจากน้ีสํานักงานทองเท่ียวแหงประเทศไทย สาขานครสวรรค ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวจังหวัดนครสวรรคโดยทําหนังสือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียววิถีชุมชนจังหวัดนครสวรรค  โดยมีตลาดตองชม 

ตลาดทาเรือคลองคางเปน 1 ในสถานท่ีทองเท่ียวอีกดวย 

 2. เครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 

  2.1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมการจัดการขยะ  กิจกรรมภาพเกาเลาเรื่องเสนหทาเรือ

คลองคาง การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ  ทําใหชุมชนเปาหมายตระหนักในคุณภาพชีวิต ในเรื่องการจัดการขยะ 

และเรื่องของการลด ละ เลิกใชสารเคมี คํานึงถึงผลกระทบถึงสิ่งแวดลอม และสามารถใชทรัพยากรทองถ่ินมาสรางสรรค

ตลาด และประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงประสบการณโดยชุมชน เพ่ือใหเกิดมูลคาและการตอยอดทางการตลาด 

  2.2 สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครสวรรค สนับสนุนงบประมาณตลาดใหเขาสูการเปนตลาดตองชมโดยการการ

ปรับปรุงรานคา  การสรางจุดเช็คอิน ในปพ.ศ.2563 ตลาดทาเรือคลองคาง ไดพัฒนาและยกระดับตลาดสูตลาดตองชุม โดย

ใชช่ือ “ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง”  

  2.3 อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค จัดกิจกรรมการสงเสริมความรูเขาใจในการปฏิบัติตนของรานคา

ผูประกอบการ และคณะกรรมการตลาด ในชวงการแพรระบาด COVID – 19 สงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการใช
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เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวในการปองกันการแพรระบาด COVID – 19 ทําใหรานคาผูประกอบการ คณะกรรมการ มีความรู 

ความเขาใจ และปฏิบัติตนไดถูกตองตามมาตรการของภาครัฐเพ่ือควบคุมสถานการณการแพรระบาดโรค COVID – 19   

และไดรับวัสดุอุปกรณในการเปดใหบริการสําหรับนักทองเท่ียว ไดแก แอลกอฮอลลลางมือ  ชุดติดตั้งสําหรับใชกดแอลกอ

ฮอลล 

 3. ประสิทธิภาพของโครงการ ตนทุน/งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน รวมงบประมาณจํานวน 1,261,774.5  

สวนรายไดท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบัน ตั้งแต เมษายน 2562 - ปจจุบัน รวมมูลคา < 15 ลานบาท 

 4. มีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน  สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ ตามความรูและ

ความสามารถท่ีมีอยูรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยไดรับการยอมรับจากสังคม โดยประเมินจากการมี

อาชีพ  การมีงานทํา ปจจุบันมีรานคาและผูประกอบการ จํานวนท้ังสิ้น 80 รานคา โดยมีรายไดเฉลี่ยรานคาละ 2,000 บาท

ตอการจําหนาย 1 ครั้ง  

 5. การมีสวนรวมและการรวมกลุมของประชาชนเพ่ิมข้ึนท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน  

  5.1 กลุมตลาดทาเรือคลองคาง เกิดจากการรวมกลุมของคนในชุมชนตําบลบึงเสนาท ตําบลเกาะยม อําเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค ไดการจัดตั้งตลาดและรวมกันบริหารจัดการใหเปนไปดวยความเรียบรอย และรวมกลุมกันเพ่ือ

ประกอบอาชีพตามศักยภาพของแตละบุคคล  

  5.2 กลุมตลาดสีเขียว เกิดจากการรวมกลุมของเครือขายความรวมมือในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัด

ใกลเคียง ท่ีมีการปลูกพืช ผัก ปลอดสารพิษ และจําหนายในตลาดทาเรือคลองคาง 

 6. การใชประโยชนจากทรัพยากรทองถ่ินเพ่ิมข้ึน มีการนําทรัพยากรจากทองถ่ินมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

ไดแก  

  6.1 พ้ืนท่ีบริเวณตลาดทาเรือคลอง ซึ่งเดิมเปนพ้ืนท่ีวางเปลาไมไดรับการใชประโยชน นํามาใชเปนพ้ืนท่ี 

“ตลาดทาเรือคลองคาง” ใหประชาชนจําหนายสินคากอใหเกิดรายไดใหกับครัวเรือนและทองถ่ินชุมชน  

  6.2 ผัก ผลไม ในตําบลบึงเสนาทและในจังหวัดนครสวรรค ไดมีการนํามาเปนสวนประกอบของอาหาร 

รวมท้ังจําหนายในบริเวณตลาด  

  6.3 ไมไผ มีการนําไมไผมาจักสานเปนรูปแบบตาง  ๆ เพ่ือใชเปนภาชนะในการใสอาหาร เปนการเพ่ิมมูลคา

บรรจุภัณฑ ลดโลกรอน และสรางรายไดใหกับโรงเรียนและชาวบานท่ีประกอบอาชีพจักสาน 

  6.4 เครื่องปนดินเผา มีการเช่ือมโยงเครือขายกลุมตาง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค  ในการนําเครื่องปนดินเผามา

ใชประโยชนเปนบรรจุภัณฑใสอาหาร 

 ตลาดทาเรือคลองคาง มีเอกลักษณพาณิชย คือ การปดปายแสดงราคา เครื่องช่ังเท่ียงตรง สินคามีคุณภาพ ราคา

เปนธรรม และมีอัตลักษณชุมชน ท่ีรักษาขนบธรรมเนียม ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ชูวิถีชีวิตและประเพณีของชุมชน 

จึงทําใหในป พ.ศ.2563 ตลาดทาเรือคลองคาง ไดรับการยกระดับเปน ตลาดตองชม ตลาดทาเรือคลองคาง จากสํานักงาน

พาณิชยจังหวัดนครสวรรคและไดรับสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง เพ่ือการสรางความเขมแข็งและกระตุนระบบ

เศรษฐกิจของชุมชนควบคูกับการสืบสานอัตลักษณของชุมชน 

หลักฐาน 

3-3.1-NSRU-3  สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 

3-3.1-NSRU-4 แผนพับการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

3-3.1-NSRU-6 หนังสือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียววิถีชีวิตชุมชนจังหวัดนครสวรรค 
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3-3.1-NSRU-7  รายการเชาน้ีท่ีหมอชิต 

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-Reviews-

Khlong_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 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการนั้นมีศักยภาพและเปนชุมชนท่ีมีความพรอมและตื่นตัวอยูเสมอในการดําเนิน

โครงการ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQAbWPPH_uk
https://travel.mthai.com/region/222705.html
https://travel.kapook.com/view216838.html
https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g790334-d17653397-Reviews-Khlong_Khang_Pier_Market-Nakhon_Sawan_Nakhon_Sawan_Province.html
https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g790334-d17653397-Reviews-Khlong_Khang_Pier_Market-Nakhon_Sawan_Nakhon_Sawan_Province.html
http://www.ride-explorer.com/10-places-in-pichit-nakhonsawan/
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.ดร.สมญา อินทรเกษตร ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และคณบดี 4 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 โทรศัพท : 056-219100 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไว

ในแผน การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมายและมี

การพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 

 
จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 

 จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
x 5 

รอยละจํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

 

 

 

 

 



125 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จํานวน 29 แหง จากจํานวนชุมชนเปาหมาย

ท้ังหมด จํานวน 39 แหง ดังตารางตอไปนี้ 
 

ลําดับท่ี หนวยงาน 

ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง

ตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชมุชน 

จํานวนชุมชน

เปาหมายท้ังหมด 

1 คณะครุศาสตร 13 13 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 1 

3 คณะวิทยาการจัดการ 5 6 

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 2 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 6 

6 สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 11 

7 รวม 29 39 
 

1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน 

รอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องฯ = 
 

 

                =       74.36 

2. แปลงคารอยละท่ีใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

    คะแนนท่ีได  = 

 

           =   18.59  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จํานวน 29 แหง จากจํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด จํานวน 39 แหง คิด

เปนรอยละ 74.36 เม่ือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (รอยละ 20) ได 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 15 รอยละ 75  5 คะแนน 
 

 29 

 39 
X 100 

74.36 

20 
 

X 5 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 20 รอยละ 74.36  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 20 รอยละ 74.36  5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนมหาวิทยาลัยฯท่ีมีพันธกิจท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน

ทองถ่ินจึงมีโครงการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและมีการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเกิด

ความยั่งยืนโดยในแตละปจะมีการขยายพ้ืนท่ีในการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญกับความตองการ

ของชุมชนทองถ่ินเปนหลัก 
 

หลักฐานอางอิง  

 3-3.2-NSRU-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 

3-3.2-NSRU-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

 3-3.2-NSRU-3 สรุปขอมูลชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 
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องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย   

ตัวบงช้ีท่ี 4.1    ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยภาสกร  วรอาจ ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

                     คณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ

สถาบัน เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 - 8 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคา ตาม

จุดเนนของสถาบัน 

ผลดําเนินงาน 

     มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคา ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คือ ภูมิ

ปญญาทองถ่ินดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยมอบหมายใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลักในการใหการสนับสนุน สงเสริม รวมมือกับคณะ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

   นโยบาย สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ภูมิปญญาทองถิ่น 

 แนวทางการดําเนินงาน 

1.1  สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.2  สงเสริมสนับสนุนการจัดทําองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.3  สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และพัฒนาการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคา 

1.4  มีการสรางความรวมมือในการจัดกิจกรรม/โครงการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนในทองถ่ิน 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1.5  มีการจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 1.6  มีการเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน  

หลักฐาน 

4-4.1-NSRU-1/1  ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 2 จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ัง

จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

ผลดําเนินงาน 

   มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563 สํานักฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันพุธท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอ

วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพ่ือจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําป

การศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการรวมกันพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดคาเปาหมายตามวัตถุประสงค เพ่ือวัดความสําเร็จตาม

แผน และมีการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการ ในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
 

แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ประจําปการศึกษา 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร 

20การสรางสรรคการวิจัยเชิงพาณิชย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 

ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

กลยุทธ 

1.  สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.1  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและแนวทางการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2  บริการวิชาการ โดยสงเสริมความรูดานศลิปวัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทาง

สังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

1.3  สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และคณุธรรม จริยธรรม กับการเรียนการสอน 

กิจกรรมนักศึกษา หรือการวิจยั หรือการบริการวิชาการ 

1.4  สงเสริมโครงการดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพร การพัฒนาตอยอด และสรางคุณคา  

1.5  สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย และใชเลขไทย 
  

2.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจน

สรางมลูคาเพ่ิมใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค 

2.1  พัฒนาศูนยการเรียนรูดานศลิปวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ใหเปนแหลงเรียนรูดานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.2  สงเสริม บทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและ
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ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

2.3  สรางองคความรูเก่ียวกับเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมเพ่ือรักษาสืบทอดวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

2.4  แสวงหาแนวทางการสรางมลูคาเพ่ิมและรายไดใหกับชุมชนทองถ่ินและมหาวิทยาลัยบนฐานการใชภูมิ

ปญญาทางดานศลิปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ สืบสาน ถายทอดขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา หรือการวิจัย 

หรือการบริการวิชาการ 

4. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 63 

1. มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมลูเก่ียวกับศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

2 กิจกรรม/โครงการ 

2. มีกิจกรรมการอนุรักษ สืบสาน ถายทอดขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

7 กิจกรรม/โครงการ 

3. มีกิจกรรมการบูรณาการดานศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม

นักศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

7 กิจกรรม/โครงการ 

4. มีกิจกรรมการจัดทําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 2 กิจกรรม/โครงการ 

5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 2 ชองทาง 

6. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภมูิปญญาทองถ่ิน 1 แหลง 

    

กิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดังนี ้

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

1. กิจกรรมรวบรวม เรียบเรียง การสังเคราะหขอมูลภาคสนามกลุมชาติพันธุใน

จังหวัดนครสวรรค 

95,000 

2. กิจกรรมการจัดทําสื่อ มัตติมีเดีย /ภาพยนตร / สารคดี เรื่องกลุมชาติพันธุใน

จังหวัดนครสวรรค 

239,800   

3. กิจกรรมการผลิตจัดทําสื่อนวัตกรรม /ตํารานครสวรรคศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

/E-book / สื่อมัลติมีเดีย กลุมชาติพันธุในจังหวัดนครสวรรค 

99,000   

4. กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในชุมชนของกลุมชาติพันธุในจังหวัด

นครสวรรค 

492,000 

5. โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย” 10,500 



130 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

6. กิจกรรมการประชุมแกนนํา สํารวจขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและ

วัฒนธรรม ของชุมชนบานทองหลาง 

625 

7. กิจกรรมการรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม ของ

ชุมชนบานทองหลาง 

5,000 

8. โครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพโรงเรียนท่ีเปนเครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม) 

91,375 

9. กิจกรรมการสรางแหลงเรียนรู ของชุมชนบานทองหลาง 54,000 

10. กิจกรรมการนําเสนอผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธ ของชุมชนบานทองหลาง 5,000 

11. กิจกรรมคายยุวศิลปโรงเรียนบานใหมคลองอังวะ 100,000 

12. กิจกรรมคายยุวศิลปโรงเรียนหวยขาแขง 100,000 

13. กิจกรรมคายยุวศิลปโรงเรียนอีมาดอีทราย 100,000 

14. กิจกรรมคายยุวศิลปโรงเรียนบานสมอทอง 100,000 

15. กิจกรรมการสรางผลิตภัณฑเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสราง

นวัตกรรมจากวิถีชีวิตจากภูมิปญญาของคนในชุมชน 

50,000 

16. สื่อวัฒนธรรมออนไลน เรื่อง เตนกํารําเคียว 44,600 

17. สื่อวัฒนธรรมออนไลน เรื่อง สิงโตกวองสิวในนครสวรรค 27,700 

18. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สําหรับนักศึกษา (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

10,000 

19. กิจกรรมอบรมบริการวิชาการและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม สูทองถ่ิน 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

7,600 

20. กิจกรรมมารยาทงานสืบสานวัฒนธรรมไทย (คณะวิทยาการจัดการ) 114,200 

21 .  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไหวครูและครอบครูดนตรี ไทย (คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

60,000 

22. กิจกรรมเผยแพรสื่อสรางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินออนไลนตามศาสตร (คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

40,000 

23. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษาไทย (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

20,000 

24. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปญญาพ้ืนบาน (คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

40,000 

25. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คณะครุศาสตร) 80,000 

รวมท้ังหมด 1,986,400 
 

หลักฐาน 

4-4.1-NSRU-2/1  รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันพุธท่ี 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 ดังน้ี 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและ

การศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนท่ีเปนเครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม) ระหวางวันท่ี 17 – 18 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม  โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี  มีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับ

การฝกปฏิบัติการเตรียมตัวเปนวิทยากรมืออาชีพ และการฝกปฏิบัติการพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และการใหบริการในชุมชน 

ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในชุมชนบานทองหลาง 

2. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง 

“ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย” วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ  หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอ

วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรผาไทยจาก

ผาไทยสูผาทอรวมสมัย และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมผาทอของไทย ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับ

ประชาชนท่ัวไป หนวยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงบุคลากร ชุมชน ชางฝมือการทอผา และผูสนใจท่ัวไป 

3. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหม

คลองอังวะ ระหวางวันท่ี 15 – 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ  โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ  อําเภอบานไร  จังหวัด

อุทัยธานี  มีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเรียนรูงานดนตรีพ้ืนฐาน  เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร  การเรียนรู

งานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต  และเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ  ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน 

4. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขง

วิทยาคม ระหวางวันท่ี 22 – 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  ณ  โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม  อําเภอลานสัก  จังหวัด

อุทัยธานี  มีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเรียนรูงานดนตรีพ้ืนฐาน  เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร  การเรียนรู

งานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต  เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ  การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน  และเทคนิคการฟง พูด อาน 

และเขียน  ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน 

5. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานอีมาดอี

ทราย ระหวางวันท่ี 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ  โรงเรียนบานอีมาดอีทราย  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี  มีการ

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเรียนรูงานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต  เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ  การเรียนรูภาษาไทย

พาเพลิน  และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน  ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน 

6. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียน

บานสมอทอง ระหวางวันท่ี 10 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ  โรงเรียนบานสมอทอง  อําเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี  มี

การถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเรียนรูงานดนตรีพ้ืนฐาน  เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร  การเรียนรูงานศิลปะดวย

รูปทรงเรขาคณิต  เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ  การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน  และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน  

ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน 
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คณะวิทยาการจัดการ  

1. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการวิจัยและการเรียนการสอน ของสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ในรายวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  เน่ืองจากอาจารยผูสอนไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การเพ่ิม

ศักยภาพธุรกิจชุมชนดวยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งโครงการดังกลาวมีขอกําหนดใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินโครงการ  ดังน้ันอาจารยผูสอนจึงมอบหมายใหผูเรียนในรายวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เขามามีสวนรวมในการ

เปนผูชวยนักวิจัย ผูชวยวิทยากร โดยผูเรียนจะทําการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล การเรียบเรียงและการวิเคราะหผล 

การพัฒนาโปรแกรม และการนําเสนอถายทอดผลงานใหกับกลุมสมาชิกของผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัด

อุทัยธานี  โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูใหความรูและคําปรึกษา เพ่ือแนะแนวทางใหกับผูเรียน  ผลจากการบูรณาการสงผลให

นักศึกษามีการพัฒนาทักษะดานการติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนาชุมชน การลงพ้ืนท่ีเก็บ

และการวิเคราะหผลการวิจัย การพัฒนาโปรแกรม  และการนําเสนอถายทอดผลงานใหกับผูใชงาน 

2. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการใหบริการทางวิชาการและการเรียนการสอน ของ

สาขาวิชาการตลาด ในรายวิชาการวิจัยตลาด เน่ืองจากอาจารยผูสอนไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การพัฒนา

ผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรจากภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอยางยั่งยืนของ กลุมอาชีพ

ภูมิปญญาบานหัวถนนกลาง อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ซึ่งโครงการดังกลาวมีขอกําหนดใหนักศึกษาเขามามีสวน

รวมในการดําเนินโครงการ ดังน้ันอาจารยผูสอนจึงมอบหมายใหผูเรียนในรายวิชาการวิจัยตลาด เขามามีสวนรวมในการเปน

ผูชวยนักวิจัย  โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูใหความรูและคําปรึกษา เพ่ือแนะแนวทางใหกับผูเรียน ผลจากการบูรณาการสงผล

ใหนักศึกษาไดท้ังความรูภาคทฤษฎีและความรูในการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือใหความรูแกประชาชน  

3. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ของสาขาวิชานิเทศศาสตร ในรายวิชา

ชีวิตกับภาพถาย โดยอาจารยผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาตีความเน้ือเพลง “เทพธิดาผาซิ่น” ประพันธโดยครูชลธี ธาร

ทอง ซึ่งในเน้ือเพลงดังกลาวมีการพูดถึงหญิงสาวในชนบทท่ีมีวิถีชีวิตแบบวิถีไทย ท้ังวิธีคิด การปฏิบัติ การสั่งสอนจาก

มารดาท่ีนับเปนคติชนของไทย เชน การรักนวลสงวนตัว การทํางานบาน การทําอาหาร ซึ่งนักศึกษาตองนําเพลงไปตีความ

และเลือกท่ีจะถายทอดเปนภาพถาย ในกระบวนการทํางานของนักศึกษาน้ัน นอกจากตองฟงเพลงท่ีเปนเพลงลูกทุงไทย ใน

เน้ือเพลงยังกลาวถึงวิถีชีวิตไทยและเมื่อฟงเพลงแลว กระบวนการกลุมตองรวมกันคัดเลือกวาจะถายทอดภาพชีวิตไหนใน

เพลง ซึ่งสุดทายนักศึกษาท้ังช้ันเรียนจะไดรับฟงการนําเสนอภาพถาย นอกจากเทคนิคการถายภาพแลว นักศึกษาตองบอก

ไดวาเหตุใดจึงเลือกภาพดังกลาวมานําเสนอ    

4. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ในรายวิชา

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร โดยอาจารยผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุมจํานวน 3 กลุม และกําหนดหัวขอโจทย คือ 

การใหนักศึกษานํากระบวนการวิจัยท่ีไดเรียนจากวิชาวิจัยทางเศรษฐศาสตรมาใชในการศึกษาปญหาพ้ืนฐานของชุมชน

เก่ียวกับ “การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” พ้ืนถ่ินนครสวรรค รวมถึงการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย การสราง

แบบสอบถาม ซึ่งนักศึกษาท้ัง 3 กลุม ไดศึกษาพ้ืนท่ีและโจทยปญหาตางกันไป ดังน้ี 1) เสนทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนบางพระหลวง ตําบลเกรียงไกร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 2) การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑปลากราย ชุมชน

ตลาดริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 3) แนวทางการสงเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูปรากบัว บานทับกฤช 

ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูใหความรูและคําปรึกษา เพ่ือแนะแนวทางใหกับ

ผูเรียน  ผลจากการบูรณาการสงผลใหนักศึกษาสามารถกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไดในระดับหน่ึง   
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน 

รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน (ฝกปฏิบัติการแทงหยวก) เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ใหแกนักศึกษาเรียนรู และรวมกันสืบสานภูมิปญญา

ทองถ่ิน ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมกัลปพฤกษ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ยานมัทรี) 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบและตัดเย็บ

เครื่องแตงกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในหัวขอ แฟช่ันดีไซนผาไทยใสไดทุกวัน3 ในวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 ภายใต

โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (พัฒนาหลักสูตรธุรกิจความงามและแฟช่ัน Beauty 

and Fashion Business Management) โดยผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีการนําผาไทยมาประกอบในการตัดเย็บ 70 

เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการสืบสานผาไทยของทองถ่ินใหคงอยู และออกแบบโดยการปรับ และประยุกตรูปแบบของผาไทยใหมี

ความทันสมัยมากข้ึนเพ่ือการสวมใสในชีวิตประจําวัน ใสไดทุกเพศทุกวัย 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการสงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมมูลคาใหกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภายใตโครงการตางๆ โดยสนับสนุนใหมีการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่งเปนการสรางความรู ความเขาใจใหกับกลุมผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 2 กลุม ดังน้ี  

             3.1 กลุมผลิตภัณฑผาทอโสดา ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  

             3.2 กลุมผลิตภัณฑจากเหล็กกลาบานชางหรั่ง อ.เมือง จ.อุทัยธานี  

        จากการดําเนินกิจกรรม ชุมชนไดนําไปปรับและประยุกตใช ทําใหชุมชนสามารถพัฒนาและเพ่ิมรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ ชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน และมีรูปแบบสถานประกอบการท่ีไดมาตรฐาน    

คณะครุศาสตร 

1. รายวิชาหลักการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา บูรณาการเรียนการสอนดวยวิธีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา หลังจากท่ีนักศึกษาไดเรียนรูเหตุการณและบุคคลสําคัญทาง

ประวัติศาสตรไทย ทําใหนักศึกษาไดเกิดความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของประวัติศาสตรของไทย เล็งเห็นคุณคาบน

แผนดินไทย มีจิตสํานึกรักบานเกิดของตนเอง และยังสามารถนําไปพัฒนาทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา 

นักศึกษาสามารถนําไปปรับใชในการจัด กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนดวย 

2. รายวิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนดวยวิธีการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในรายวิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม หลังจากท่ีไดใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการเขารวม

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมกับสังคมไทย ทําใหนักศึกษาตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะของคนไทยโดยเฉพาะ

ในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาการเรียนรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเอ้ือตอ

การศึกษา เพ่ือสรางจิตสรางจิตนึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย สนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน มาเปน

รากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. รายวิชาเคมีอนินทรีย  1 และเคมีวิเคราะห 1 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานนอย เรี่อง “สียอม

ธรรมชาติจากบัวแดง” นักศึกษาสามารถคนควาเรื่องการยอมสีผาฝายจากสารในธรรมชาติ เช่ือมโยงองคความรูท่ีได

ระหวางสีธรรมชาติกับสีสังเคราะห และถายทอดองคความรูไดอยางเหมาะสม 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWiNEx9NzIWz1ZVnPXiVSroToSGzCwEb6UdM-Rj003JUMDOYjHd5VEbgClhcLZswAF_951JZB9AgJV0rZs5TAyrg29Hy6vRSjK96dPpAhrNw3l4hKWOC0eZuDkLnIb0fhKgtqPXwsO1rMOpfuBpb0WCcUHlcca0ClC00n-2BK6U-w&__tn__=*NK-y-R
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2. รายวิชาโครงงานวิจัยทางเคมี บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) : การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนฐานทรัพยาการชีวภาพในทองถ่ินใหไดมาตรฐาน 

ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในทองถ่ินของ ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค นักศึกษาเกิดองคความรูในเรื่องของการ

เก็บ และการเตรียมตัวอยาง การคิดสรางสรรเรื่องผลิตภัณฑตอยอดจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เกิดองคความรู 

วิเคราะห เชิงบูรณาการระหวางองคความรูดานวิชาการกับการนําไปใชประโยชนจริง 

3. รายวิชาโครงงานวิจัยทางเคมี บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโครงการถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชนภายใตแผนงานการสงเสริมการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง การถายทอด

เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานหัตถกรรมสรางสรรคผลิตภัณฑผักตบชวา กลุมงานฝมือบานเกาะลูกมอญ 

ตําบลนํ้าซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยการนําผลิตภัณฑท่ีมีในทองถ่ินมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ในรูปของสบูนิลเปง 

สียอมจากใบมะมวงหัวแมลงวัน และเครื่องสําอางจากเปราะปา  นักศึกษาเกิดองคความรูในเรื่องกลไกการฆาเช้ือแบคทีเรีย

ในผลิตภัณฑจักสาน พรอมท้ังสามารถวางแผนการทดลองท่ีเหมาะสม เกิดการคิด วิเคราะห เชิงบูรณาการระหวางองค

ความรูดานวิชาการในศาสตรดานเคมีกับศาสตรดานชีววิทยา และสามารถนําไปใชประโยชนจริง 

4. รายวิชาการจัดดอกไมและรอยมาลัย บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยกําหนดใหนักศึกษา

คิดหัวของานวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑทางคหกรรมศาสตร โดยการนําเอาวัตถุดิบ วัสดุ ทองถ่ินมาผลิตเปนช้ินงาน มา

นําเสนอในช้ันเรียนโดยผานกระบวนการดําเนินงานวิจัยเต็มรูปแบบ ตั้งแต การคิดหัวของานวิจัย การคนควาหาเอกสารท่ี

เก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การรายงานผล และการอภิปรายผล 

5. รายวิชาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโครงการพัฒนา

จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนความรวมมือของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคกับเครือขายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค โดยทางหลักสูตรไดสรางผลิตภัณฑตนแบบ

ไดแก Natural hand gel, Supreme jack fruit ice-cream และ ครีมเจลสมุนไพรอเนกประสงค วอเตอรลิบบาลม และ

ครีมบํารุงมือพรอมสารปองกัน โดยไดใหนักศึกษาไปคนควาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในทองถ่ินภายในจังหวัด

นครสวรรคท่ีมีความหมายหรือสื่อถึงศิลปะหรือวัฒนธรรมของทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค โดยพบวานักศึกษาสามารถ

สืบคนขอมูลดานวิชาการเก่ียวกับการหาช่ือวิทยาศาสตรท่ีถูกตองได รวมท้ังทราบเก่ียวกับความสําคัญ กิจกรรม และ

ความหมายของการเลือกใชพืชเปนสัญลักษณตางๆ ในวันสําคัญของประเพณีไทยไดอยางถูกตอง พรอมท้ังทําใหนักศึกษา

ตระหนักในวัฒนธรรมประเพณีไทยเพ่ิมมากข้ึน 

6. รายวิชานิเวศวิทยา บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนดวยแหลงเรียนรูในทองถ่ินสําหรับนักศึกษาชีววิทยา และเพ่ือสรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน โดยเชิญวิทยากรในทองถ่ินใหความรู เก่ียวกับแหลงเรียนรูในทองถ่ิน และอภิปรายรวมกัน จากน้ันใหนําเสนอผล

การอบรม ท่ีบูรณาการเขากับสาระแตละวิชา ของแตละช้ันป เปนการวัดประเมินผล นอกจากน้ียังไดจัดทําโครงการจัดการ

เรียนการสอนการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WILL) โดยมีหนวยงานภายนอก 4 แหง ใหการสนับสนุน ไดแก 1) 

มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 2) คุณสันติ คุณาวงศ (หางสรรพสินคาแฟรี่แลนด) 3) 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา วัดศรีอุทุมพร (หนองกรด) และ 4) วนอุทยานเขาหลวง, สํานักบริหาร

พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 (นครสวรรค) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ การเรียนการสอน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ไหวครูและครอบครูดนตรีไทย มีการอบรมใหความรู กับใหกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี นักเรียน นักศึกษาใน

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในจังหวัดนครสวรรคและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีการถายทอดองคความรูเก่ียวกับพิธีไหวครูดนตรีไทย 
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ซึ่งทําใหนักเรียน นักศึกษาไดรวมกันอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไป 

2. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมเผยแพรสื่อสรางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

ออนไลนตามศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทําสื่อออนไลนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการนําศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไปบูรณาการประสาทเปนสวนหน่ึงรวมกับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรม

ของนักศึกษา โดยไดมีการจัดทําสื่อสรางสรรคเก่ียวกับศิลปวัฒธรรม จํานวน 8 เรื่อง ดังน้ี 1. จากการวิจัยเชิงศิลปะสูการ

สรางสรรคผลิตภัณฑดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ใหความรูและท่ีมาโดย ดร.ศมลพรรณ  ภูเล็ก  อาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม 2. 

จากการวิจัยเชิงศิลปะสูนาฏยประดิษฐระบําบวงสรวงดงแมนางเมือง ใหความรูและท่ีมาโดย ผศ. ดร.นงลักษณ ปยะมังคลา 

อาจารยสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 3. เรียนรูวิจัยทองถ่ินแบบฉบับศิลปกรรม ใหความรูและท่ีมาโดย ดร.ศมลพรรณ  

ภูเล็ก  อาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม 4. จากการศึกษาวิจัยสูนาฏยประดิษฐ ระบําอินทราณีเทวีเมืองพระบาง ใหความรูและ

ท่ีมาโดย ผศ.ภัทธิรา จันทรดี อาจารยสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 5. ดนตรียอดนิยมในสังคมไทย ใหความรูและท่ีมา

โดย อาจารยวศิน ล่ําสัน สาขาวิชาดนตรี 6. อ.ถวัลย ดัชนี บุคคลสําคัญของวงการศิลปะ ใหความรูและท่ีมาโดย อาจารย

วศิน ล่ําสัน  สาขาวิชาดนตรี และอาจารยศรัณย  ศิริเจริญ  สาขาวิชาศิลปศึกษา 7. ดนตรีไทยในสังคมปจจุบัน ใหความรู

และท่ีมาโดย อาจารยวรรณวลี คําพันธ สาขาวิชาดนตรี 8. แนวทางการสรางงานศิลปะ ของอาจารยวัฒนโชติ ตุงคะเตชะ 

โดย อาจารยกิตติศักดิ์ แกวดุก สาขาศิลปศึกษา 

3. การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาภาษาไทย มีการอบรมใหความรูกับใหกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีการ

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเพลงลูกทง และการใชภาษาเพ่ือการบริการวิชาการ ซึ่งทําใหนักศึกษาไดรวมกัน

อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไป 

หลักฐาน 

4-4.1-NSRU-3/1  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563  

4-4.1-NSRU-3/2  สรุปโครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนท่ีเปน

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 : การเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชุมชนดวยรูปแบบการบริหารจัดการ

ธุรกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัด

อุทัยธานี   

4-4.1-NSRU-3/9  รายงานโครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรจากภูมิปญญาทองถ่ิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอยางยั่งยืนของ 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  รายงานผลกิจกรรมสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน (ฝกปฏิบัติการแทงหยวก) 

4-4.1-NSRU-3/13  รายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (พัฒนาหลักสูตรธุรกิจ
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ความงามและแฟช่ัน Beauty and Fashion Business Management) 

4-4.1-NSRU-3/14  รายงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

4-4.1-NSRU-3/15  มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาหลักการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 

4-4.1-NSRU-3/16  มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม 

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  รายงานผลกิจกรรมเผยแพรสื่อสรางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินออนไลนตามศาสตร 

4-4.1-NSRU-3/25  รายงานผลกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชา

ภาษาไทย 

 4 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และ

รายงานตอผูบริหารสถาบัน 

ผลดําเนินงาน 

การกํากับติดตาม 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานท่ี

กําหนดไว ดังน้ี 

รอบ 6 เดือน  

1. กํากับติดตามโดยผู อํานวยการ รองผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจรรม/โครงการตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป

การศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน  

2. กํากับติดตามผานการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี  

- การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564 ณ 

หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (รอบ 6 เดือน) 

- การประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 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 มีดังน้ี  

จํานวนกิจกรรม/โครงการ  25  โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย  10  โครงการ 

คิดเปนรอยละ 40.00 
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จํานวนตัวช้ีวัดของแผน  6  ตัวช้ีวัด 

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน  3  ตัวช้ีวัด 

คิดเปนรอยละ 50.00 

งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน  1,986,400  บาท  

งบประมาณท่ีใชไป จํานวน  1,121,547  บาท  

คิดเปนรอยละ 56.46    
 

รอบ 9 เดือน 

1. กํากับติดตามโดยผู อํานวยการ รองผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจรรม/โครงการตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป

การศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน  

2. กํากับติดตามผานการประชุม จํานวน 1 ครั้ง ดังน้ี  

- การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 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 มีดังน้ี 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ  25  โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย  16  โครงการ 

คิดเปนรอยละ 64.00 
 

จํานวนตัวช้ีวัดของแผน  6  ตัวช้ีวัด 

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน  5  ตัวช้ีวัด 

คิดเปนรอยละ 83.33 
 

งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน  1,986,400  บาท  

งบประมาณท่ีใชไป จํานวน  1,599,111  บาท  

คิดเปนรอยละ 80.50    
 

รอบ 12 เดือน 

1. กํากับติดตามโดยผู อํานวยการ รองผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจรรม/โครงการตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป

การศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน  

2. กํากับติดตามผานการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี  

- การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ณ 

หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (รอบ 12 เดือน) 

- การประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 ณ ระบบ

ออนไลน Google Meet (รอบ 12 เดือน) 

 



138 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

3. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 

รอบ 12 เดือน ผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร http://estrategic.nsru.ac.th 

ผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 มีดังน้ี 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ  25  โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย  25  โครงการ 

คิดเปนรอยละ 100 
 

จํานวนตัวช้ีวัดของแผน  6  ตัวช้ีวัด 

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน  6  ตัวช้ีวัด 

คิดเปนรอยละ 100 
 

งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน  1,986,400  บาท  

งบประมาณท่ีใชไป จํานวน  1,870,111  บาท  

คิดเปนรอยละ 94.15    
 

การประเมินความสําเร็จ 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 

โดยมีการจัดทํารายงานสรุปผลความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป

การศึกษา 2563 เพ่ือประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ และผลความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคของ

แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2563 ดังน้ี  
 

การประเมินผลความสําเร็จตัวชีวั้ดตามวัตถุประสงคของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

1. มีกิจกรรมการเก็บรวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

จํานวน 3 กิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 

   1. กิจกรรมรวบรวม เรียบเรียง การสังเคราะหขอมูลภาคสนามกลุมชาติพันธุใน

จังหวัดนครสวรรค 

   2. กิจกรรมการประชุมแกนนํา สํารวจขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและ

วัฒนธรรม ของชุมชนบานทองหลาง 

   3. กิจกรรมการรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม ของ

ชุมชนบานทองหลาง ตําบลคอกควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

2. มีกิจกรรมการอนุรักษ สืบ

ส าน  ถ า ยทอดข อมู ล ด า น

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

   มีกิจกรรมการอนุรกัษ สืบสาน ถายทอดขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน จํานวน 16 กิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 

   1. โครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพโรงเรียนท่ีเปนเครือขาย (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 : การเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชุมชนดวยรูปแบบการ

บริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี   

   9. โครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรเพ่ือ

สงเสริมการดําเนินการอยางยั่งยืนของ กลุมอาชีพภูมิปญญาบานหัวถนนกลาง 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค   

   10. กิจกรรมสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน (ฝกปฏิบัติการแทงหยวก) 

   11. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (พัฒนา

หลักสูตรธุรกิจความงามและแฟช่ัน Beauty and Fashion Business 

Management) 

   12. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ 2564 กลุมผลิตภัณฑผาทอโสดา ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัด

อุทัยธานี และกลุมผลิตภัณฑจากเหล็กกลาบานชางหรั่ง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

   13. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานนอย เรี่อง “สียอมธรรมชาติจากบัว

แดง” 

   14. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) : การ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนฐานทรัพยาการชีวภาพในทองถ่ินใหไดมาตรฐาน 

ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในทองถ่ินของ ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค 

   15. โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภายใตแผนงานการสงเสริมการนํา

นวัตกรรมไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง การถายทอด

เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานหัตถกรรมสรางสรรคผลิตภัณฑ

ผักตบชวา กลุมงานฝมือบานเกาะลูกมอญ ตําบลนํ้าซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

   16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไหวครูและครอบครูดนตรีไทย 

3. มี กิจกรรมการบูรณาการ

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น  กิ จ ก ร ร ม

นักศึกษา หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ 

   มีกิจกรรมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม

นักศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ จํานวน 16 กิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 

   1. โครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพโรงเรียนท่ีเปนเครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม)  

   2. โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย”  

   3. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ   

   4. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม   

   5. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานอีมาดอีทราย  

   6. กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียนบานสมอทอง  

   7. โครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชุมชนดวยรูปแบบการ
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บริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑชุมชนกลุมบานเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี   

   8. โครงการยุวชนอาสา กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรเพ่ือ

สงเสริมการดําเนินการอยางยั่งยืนของ กลุมอาชีพภูมิปญญาบานหัวถนนกลาง 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค   

   9. กิจกรรมสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน (ฝกปฏิบัติการแทงหยวก) 

   10. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (พัฒนา

หลักสูตรธุรกิจความงามและแฟช่ัน Beauty and Fashion Business 

Management) 

   11. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ 2564 กลุมผลิตภัณฑผาทอโสดา ตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร จังหวัด

อุทัยธานี และกลุมผลิตภัณฑจากเหล็กกลาบานชางหรั่ง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

   12. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักอนุกรมวิธานนอย เรี่อง “สียอมธรรมชาติจากบัว

แดง” 

   13. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) : การ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนฐานทรัพยาการชีวภาพในทองถ่ินใหไดมาตรฐาน 

ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในทองถ่ินของ ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค 

   14. โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภายใตแผนงานการสงเสริมการนํา

นวัตกรรมไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เรื่อง การถายทอด

เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในงานหัตถกรรมสรางสรรคผลิตภัณฑ

ผักตบชวา กลุมงานฝมือบานเกาะลูกมอญ ตําบลนํ้าซึม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

   15. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไหวครูและครอบครูดนตรีไทย 

   16. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชาภาษาไทย 

4. มีกิจกรรมการจัดทําองค

ความรูดานศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   มีกิจกรรมการจัดทําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 
7 กิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 
   1. กิจกรรมการจัดทําสื่อ มัตติมีเดีย /ภาพยนตร / สารคดี เรื่องกลุมชาติพันธุใน
จังหวัดนครสวรรค 
   2. กิจกรรมการผลิตจัดทําสื่อนวัตกรรม /ตํารานครสวรรคศึกษา (ฉบับปรุง) /E-
book / สื่อมัลติมีเดีย กลุมชาติพันธุในจังหวัดนครสวรรค 

   3. กิจกรรมสํารวจขอมูลประวัติความเปนมา ประเพณีและวัฒนธรรม ของชุมชน

บานทองหลาง ตําบลคอกควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

   4. กิจกรรมการจัดเก็บและถายทอดในรูปแบบของสื่อเรียนรู สื่อประกอบการ

เรียนการสอนท่ีมีมิติมีชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะของผูเรียน 

   5. กิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูในรูปแบบของสื่อวัฒนธรรมออนไลน 

เรื่อง เตนกํารําเคียว 

   6. กิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูในรูปแบบของสื่อวัฒนธรรมออนไลน 
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เรื่อง สิงโตกวองสิวในนครสวรรค 

   7. กิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูในรูปแบบสื่อสรางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

ออนไลนตามศาสตร (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ

บริการดานศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

จํานวน 5 ชองทาง ดังน้ี 

   1. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผานทางจดหมายขาว ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

   2. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผานทางซีดีขอมูล โดยมีการเผยแพรขอมูลไปตามโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค 

   3. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผานทางเว็บไซต ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   4. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผานทาง facebook ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   5. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผานทาง Youtube ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

6 .  มี แ ห ล ง เ รี ย น รู ด า น

ศิ ลป วัฒนธรรม  ประ เพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 7 

แหลง ดังน้ี 

   1. แหลงเรียนรูชุมชนบานทองหลาง 

   2. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจีน 

   3. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมุสลิม 

   4. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมอญ 

   5. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุลาวครั่ง 

   6. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา 

   7. แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย บรรล/ุ 

ไมบรรล ุแผน ผล 

1. มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2 กิจกรรม/

โครงการ 

3 กิจกรรม/

โครงการ 

 

2. มีกิจกรรมการอนุรักษ สืบสาน ถายทอดขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

7 กิจกรรม/

โครงการ 

16 กิจกรรม/

โครงการ 

 

3. มีกิจกรรมการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอน กิจกรรมนักศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ 

7 กิจกรรม/

โครงการ 

16 กิจกรรม/

โครงการ 

 

4. มีกิจกรรมการจัดทําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2 กิจกรรม/

โครงการ 

7 กิจกรรม/

โครงการ 
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5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2 ชองทาง 5 ชองทาง  

6. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

1 แหลง 7 แหลง  

รวม 6 

คิดเปนรอยละ 100 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ  25  โครงการ 

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย  25  โครงการ 

คิดเปนรอยละ 100 
 

จํานวนตัวช้ีวัดของแผน  6  ตัวช้ีวัด 

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน  6  ตัวช้ีวัด 

คิดเปนรอยละ 100 
 

งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน  1,986,400  บาท  

งบประมาณท่ีใชไป จํานวน  1,870,111  บาท  

คิดเปนรอยละ 94.15    

ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 มีดังน้ี 

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการรวบรวมขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญา

ทองถ่ินของทองถ่ิน และพัฒนาใหเกิดการสรางองคความรูดานวัฒนธรรมในรูปแบบเชิงวิชาการ 

2. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพโดยนําศิลปะและ

วัฒนธรรมในแตละทองถ่ินมาประยุกตใชเพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน 

4. ควรจัดกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมภายในหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ท่ีสงเสริมการเรียนรู

ใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย เจาหนาท่ี และบุคคลท่ัวไป 

5. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในดานศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

เปนการปลูกฝงใหเด็กรุนใหมไดเขาใจถึงความสําคัญในการชวยกันอนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตอไป 

หลักฐาน 

4-4.1-NSRU-4/1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 15 

มกราคม 2564 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 

4-4.1-NSRU-4/2  รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 

2564 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

4-4.1-NSRU-4/3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 5 

พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 
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4-4.1-NSRU-4/4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 

4-4.1-NSRU-4/5  รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 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 

 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยัโดยสํานักศลิปะและวัฒนธรรม ไดนําขอเสนอแนะไปพัฒนากิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาแผนงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในปการศึกษา 2564  ดังน้ี 

ผลการปรับปรุงแผน/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2564 จากขอเสนอแนะ 

มีดังน้ี  

1. มีการปรับปรุงตัวช้ีวัดของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจาํปการศึกษา 2564 ใหมีความ

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน ดังน้ี  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 64 

1. มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมลูเก่ียวกับศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

3 กิจกรรม/โครงการ 

2. มกิีจกรรมท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญญาทองถ่ิน ท่ีสรางองคความรู 

และนําไปถายทอดหรือสามารถสรางคุณคาตอผูเรยีน ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาต ิ

8 กิจกรรม/โครงการ 

3. มีกิจกรรมการบูรณาการดานศลิปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม

นักศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

8 กิจกรรม/โครงการ 

4. มีการจัดทําองคความรูดานศลิปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 6 องคความรู 

5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 3 ชองทาง 

6. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภมูิปญญาทองถ่ิน 1 แหลง 
 

2. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมรวบรวมขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินของทองถ่ิน และพัฒนาใหเกิดการสรางองคความรูดานวัฒนธรรมใน

รูปแบบเชิงวิชาการ ดังน้ี 

2.1 กิจกรรมการรวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินนครสวรรค 

2.2 กิจกรรมการผลิตเอกสารความรูดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินนครสวรรค 

2.3 กิจกรรมการรวบรวมประวัติศาสตรทองถ่ินอุทัยธานี 

3. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาแหลง
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เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน ดังน้ี 

3.1 กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

3.2 กิจกรรมถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

3.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินอุทัยธานี 

4. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหกับ

ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพโดยนําศิลปะและวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินมาประยุกตใชเพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน ดังน้ี 

4.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การถอดองคความรูภายในชุมชน เพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค 

4.2 กิจกรรมการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคจากวิถีชีวิตและภูมิปญญาของชุมชน 

5. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการตั้งงบประมาณสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม/โครงการ

ดานศิลปะและวัฒนธรรมภายในหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ท่ีสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร 

อาจารย เจาหนาท่ี และบุคคลท่ัวไป ดังน้ี 

5.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย” 

5.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ถอดองคความรูแบบไทย-ไท เชิงเศรษฐกิจสรางสรรค ปท่ี ๔"  

6. ในปการศึกษา 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการตั้งงบประมาณสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม/โครงการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในดานศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

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 

 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน ดังน้ี   

1. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการ องคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ผานทางจดหมาย

ขาว ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

2. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ผานทางเว็บไซต  facebook และ 

Youtube ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

3. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ผานทางซีดีขอมูล โดยมีการ

เผยแพรขอมูลไปตามโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค 

4. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ตอสาธารณชน ดังน้ี 

4.1 โครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนท่ีเปนเครือขาย 

(โรงเรียนทองหลางวิทยาคม) ระหวางวันท่ี 17 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม  โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 
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อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 คน มีการเผยแพร ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการฝก

ปฏิบัติการเตรียมตัวเปนวิทยากรมืออาชีพ และการฝกปฏิบัติการพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และการใหบริการในชุมชน ผาน

วิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในชุมชนบานทองหลาง 

4.2 โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรผาไทยสูผาทอรวมสมัย” วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ  หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีผูเขารวม

โครงการ จํานวน 30 คน มีการเผยแพร ถายทอดองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรผาไทยจากผาไทยสูผาทอรวมสมัย และ

การบริหารจัดการทางวัฒนธรรมผาทอของไทย ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับประชาชนท่ัวไป หนวยงานท้ัง

ภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงบุคลากร ชุมชน ชางฝมือการทอผา และผูสนใจท่ัวไป 

4.3 กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ ระหวางวันท่ี 15 – 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ณ  

โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี  มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน มีการเผยแพร ถายทอด

องคความรูเก่ียวกับการเรียนรูงานดนตรีพ้ืนฐาน  เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร  การเรียนรูงานศิลปะดวยรูปทรง

เรขาคณิต  และเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ  ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน 

4.4 กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม ระหวางวันท่ี 22 – 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  ณ  

โรงเรียนหวยขาแขงวิทยาคม  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน มีการเผยแพร 

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเรียนรูงานดนตรีพ้ืนฐาน  เทคนิคและวิธีเปาขลุยรีคอรเดอร  การเรียนรูงานศิลปะดวย

รูปทรงเรขาคณิต  เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ  การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน  และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน  

ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน 

4.5 กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนบานอีมาดอีทราย ระหวางวันท่ี 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ  

โรงเรียนบานอีมาดอีทราย  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี  มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน มีการเผยแพร ถายทอด

องคความรูเก่ียวกับการเรียนรูงานศิลปะดวยรูปทรงเรขาคณิต  เทคนิคและวิธีการทางศิลปะ  การเรียนรูภาษาไทยพาเพลิน  

และเทคนิคการฟง พูด อาน และเขียน  ผานวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ ใหกับนักเรียน 

4.6 กิจกรรม คายยุวศิลปสัญจร โรงเรียนโรงเรียนบานสมอทอง ระหวางวันท่ี 10 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ  

โรงเรียนบานสมอทอง  อําเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี  มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน มีการเผยแพร ถายทอดองค

ความรูเก่ียวกับการเรียนรูงานดนตรีพ้ืนฐาน  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  สรุปโครงการพัฒนาศูนยยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนท่ีเปน

เครือขาย (โรงเรียนทองหลางวิทยาคม) 

4-4.1-NSRU-6/6  สรุปโครงการการบรกิารวิชาการ 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 

 7 มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรู หรือนวัตกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยให

สอดรับกับสังคมสมัยใหม 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรู 

หรือนวัตกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม ดังน้ี   
 

แหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรูชุมชนบานทองหลาง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและโรงเรียนทองหลางวิทยาคม ตําบลคอกควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  ได

สรางความรวมมือเพ่ือสรางแหลงเรียนรูของชุมชนบานทองหลาง ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนทองหลางวิทยาคม และชุมชนของบานทองหลาง โดยการนําประสบการณของวิทยากร หรือ ปราชญชาวบาน จาก

ศูนยเรียนรู ฯลฯ มาถอดองคความรูจากประสบการณจริง และถายทอดองคความรูดังกลาวน้ีในลักษณะของการศึกษานอก

ระบบ หรือ การศึกษาอยางไมเปนทางการ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูและทักษะจากภายนอกหองเรียน 

มีการจัดทํานิทรรศการแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวกับประวัติ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหลงทองเท่ียวสถานท่ีท่ี

นาสนใจ ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ของชุมชนบานทองหลาง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอกระบวนการเรียนรู ท่ีทําให

ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพจากประสบการณตรง สัมผัสและจับตองได ท้ังน้ีความสําคัญของแหลงเรียนรูในชุมชน ไมไดมีเฉพาะตอ

สมาชิกในชุมชนเทาน้ัน แตยังรวมถึงบุคคลท่ัวไปและผูท่ีศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรู เพ่ือดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และกอใหเกิดการจารึกขอมูลชุมชนท่ีเปนระบบดวย เชน  

           1) เปนแหลงคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ท้ังท่ีมีในตําราเรียนและท่ีไมมีในตําราเรียน  

           2) เปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรม  

           3) เปนสถานท่ีพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ แลกเปลีย่นความคิดเห็น  

           4) เปนแหลงสถานท่ีศึกษาดูงาน ฝกฝนอาชีพ  

           5) เปนสื่อเรียนรู สื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีมีมิติมีชีวิต  

           6) เปนสถานท่ีถายทอดความรู ขอมูล ขาวสารท่ัว ๆ ไป รวมท้ังเปนสถานท่ีประชาสัมพันธเผยแพร หรือแจงขอมูลท่ี

ตองการสื่อไปถึงคนในชุมชน  

           7) เปนศูนยกลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ ไมใหลบ

เลือนสําหรับสืบตอไปยังชนรุนหลัง  

           8) เปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ เปนศูนยจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน เปนจุดรวบรวมผลผลิต พ้ืนท่ี

รวมกลุมทํากิจกรรมของแมบาน ฯลฯ 

แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจีน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุจีนในจังหวัดนครสวรรค ไดสรางความรวมมือเพ่ือจัดทํา

นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุจีน ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุจีนใน

จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวกับประวัติกลุมชาติพันธุจีนในนครสวรรค  ประวัติศาสตร

การอพยพของกลุมชาติพันธุจีนในนครสวรรค  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมนํ้าเจาพระยา : กรณีศึกษา
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ชุมชนและศาลเจาจีนริมแมนํ้า  การศึกษาวัฒนธรรมจีนผานศาลเจาจีนในอําเภอเมืองนครสวรรค  ลักษณะทางกายภาพ

ของชุมชนจีนในอําเภอเมืองนครสวรรค  กําเนิดประเพณีการแหเจาพอเจาแมปากนํ้าโพ  และพิธีแหเจาพอเจาแมปากนํ้าโพ    
 

แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมุสลิม 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุมุสลิมในจังหวัดนครสวรรค ไดสรางความรวมมือเพ่ือจัดทํา

นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมุสลมิ ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลยั และชุมชนชาติพันธุมุสลิมใน

จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจดันิทรรศการแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวกับประวัติกลุมชาติพันธุมสุลมิในนครสวรรค  ประเพณีและ

ความเช่ือ  ประเพณีการเกิด  ประเพณีแตงงาน  ประเพณีการเขาสหุนัต  การแตงกายของมุสลิม และมสุลิมมะฮฺ  

การละเลน  อาหารอิสลาม  และลกัษณะประเพณีและพิธีกรรม 

แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมอญ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุมอญในจังหวัดนครสวรรค ไดสรางความรวมมือเพ่ือจัดทํา

นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุมอญ ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุมอญใน

จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวกับประวัติกลุมชาติพันธุมอญในนครสวรรค  ประวัติการ

อพยพของชาวมอญเขาสูไทย  การทําเครื่องปนดินเผาบานมอญนครสวรรค  โรงปน เตาเผา  อุปกรณในการทํา

เครื่องปนดินเผาบานมอญนครสวรรค กรรมวิธีการข้ึนรูป  ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือและความศรัทธา  อัตลักษณทาง

วัฒนธรรม  อาหารของชาวมอญ  และการแตงกายของชาวมอญ  

แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครสวรรค ไดสรางความรวมมือเพ่ือจัดทํา

นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุลาว

ครั่งในจังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวกับประวัติกลุมชาติพันธุลาวครั่งในนครสวรรค  

ประวัติศาสตรและความเปนมาการอพยพเขาสูประเทศไทย  วิถีชีวิตของชาวลาวครั่ง  การแตงกาย  ผาทอลาวครั่ง  ผาซิ่น

ตีนจก  ความเช่ือทางศาสนวิทยาของชาวลาวครั่ง  วัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวครั่ง  อัตลักษณทางวัฒนธรรม  อาหาร

ชาติพันธลาวครั่ง  และการแสดง/ดนตรีชาติพันธลาวครั่ง 

แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุไทดําในจังหวัดนครสวรรค ไดสรางความรวมมือเพ่ือจัดทํา

นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุไทดํา ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุจีนใน

จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวกับประวัติกลุมชาติพันธุไทดําในนครสวรรค  ชาวไทยเช้ือ

สายไทดํา การแตงกายของชาวไทดํา  การละเลนของชาวไทดํา ฮีตคองประเพณี  การเลือกคูครอง ประเพณีการตาย พิธี

เสนเรือน ความเช่ือ วิถีชีวิตของชาวไทดําในปจจุบัน ดานหัตถกรรมภูมิปญญา อาหารของชาวไทดํา ดานภาษา  และ

เอกลักษณทางวัฒนธรรม 

แหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและชุมชนชาติพันธุญวนในจังหวัดนครสวรรค ไดสรางความรวมมือเพ่ือจัดทํา

นิทรรศการแหลงเรียนรูกลุมชาติพันธุญวน ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และชุมชนชาติพันธุญวนใน

จังหวัดนครสวรรค โดยมีการจัดนิทรรศการแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวกับประวัติกลุมชาติพันธุญวนในนครสวรรค  คนไทยเช้ือสาย

ญวนในจังหวัดนครสวรรค ประวัติศาสตรการอพยพของชาวญวน กฎระเบียบทางสังคม ความเช่ือ การศึกษา  การแพทย  

การแตงกาย  อาหาร และลักษณะประเพณีและพิธีกรรม 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

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 

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 

 8 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทยซึง่เปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ

ผลดําเนินงาน 

 

หลักฐาน 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

7 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

7 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
1. มีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรม เชน อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 
2. มีการสงเสริมสนับสนุนงานดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยภาสกร  วรอาจ ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

                     คณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน  

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

มีการจัดทําฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนองคความรู 

2 เรื่อง 

จํานวนองคความรู  

3 เรื่อง 

จํานวนองคความรู  

4 เรื่อง 

จํานวนองคความรู  

5 เรื่อง 

จํานวนองคความรู  

6 เรื่อง 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ี

ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย ท้ังหมด 7 เรื่อง  ดังตารางตอไปนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 
หนวยงาน 

จํานวนองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

ชื่อเร่ือง 

1 คณะครุศาสตร - - 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

3 คณะวิทยาการจัดการ - - 

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- - 

6 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 7 1. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุจีน 

2. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมุสลิม 
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ลําดับ

ท่ี 
หนวยงาน 

จํานวนองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

ชื่อเร่ือง 

3. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมอญ 

4. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุลาวครั่ง 

5. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุไทดํา 

6. องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุญวน 

7. องคความรู เรื่อง คันฉองสองนวัตวิถี

ชุมชนเกาะหงษ 

7 รวม 7 7 
 

 ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําให
เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย ท้ังหมด 7 เรื่อง เม่ือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 6 เรื่อง ได 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

5 เรื่อง 6 เรื่อง  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 เรื่อง 7 เรื่อง  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 เรื่อง 7 เรื่อง  5 คะแนน 
 

หลักฐานอางอิง  
   4-4.2-NSRU-1/1  องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุจีน 
   4-4.2-NSRU-1/2  องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมุสลิม 
   4-4.2-NSRU-1/3  องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุมอญ 
   4-4.2-NSRU-1/4  องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุลาวครั่ง 
   4-4.2-NSRU-1/5  องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุไทดํา 
   4-4.2-NSRU-1/6  องคความรู เรื่อง กลุมชาติพันธุญวน 
   4-4.2-NSRU-1/7  องคความรู เรื่อง คันฉองสองนวัตวิถีชุมชนเกาะหงษ 

   4-4.2-NSRU-1/8  facebook สํานักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culturensru/ 

   4-4.2-NSRU-1/9  เว็บไซต Digital Library สํานักศิลปะและวัฒนธรรม http://artculture-nsru.vlcloud.net/  
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
  

ผูกํากับตัวบงชี้ : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 โทรศัพท : 056-219100 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจดัทําแผนจดัการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีนโยบายในการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

โดยใหมีการกําหนดกลไกสําคัญเพ่ือสงเสริมการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานไว ดังน้ี 

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 347/2564 โดยมีคณะกรรมการจาก 5 คณะ มีหนาท่ีจัดทําแผนการ

สงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางานเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด รูปแบบ ระเบียบ และวิธีการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการ

ทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตลอดจนสนับสนุน สงเสริม กํากับดูแล จัดวางระบบการติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบแบบบูรณาการกับการทํางาน

ศึกษา ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน และนํามาปรับปรุงในปถัดไป  และประสานงานดานการจัด

การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน ของมหาวิทยาลัยกับเครือขายสงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการกับการทํางาน ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตาม

วัตถุประสงค  
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2) มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศเรื่อง การสงเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิญบูรณาการกับ

การทํางาน เพ่ือใชเปนกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันใหหลักสูตร มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการ

สรางสมรรถนะ เพ่ิมเติมประสบการณดานการเรียนรู คิด วิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบในวิชาชีพ 

3) คณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานไดดําเนินการ

จัดทําแผนการบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือใชแนวทางการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค    

พ.ศ. 2560-2564  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคมและประเทศชาต ิ

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย  

 บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 และ

เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

 เปาหมายการดําเนินการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

1. สรางความรูความเขาใจในหลักของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนการสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานแกผูเก่ียวของ ไดแก บุคลากร  นักศึกษา  อาจารย  สถานประกอบการ 

หนวยงานผูใชบัณฑิต 

2. สงเสริมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความพรอม สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการรวมกับการทํางานได 

3. ยกระดับคุณภาพการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการ 

4. สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ /ผูใชบัณฑิต เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา ในระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการสงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน เปนไปตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 

1. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการสงเสริม สนับสนุน ใหทุกคณะสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนด

แผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน (สหกิจศึกษา การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝก

ประสบการวิชาชีพครู) 

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงานระดับคณะเขาใจและใหความสําคัญ ในการสงเสริมการ

จัดการความรูแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติท่ีดีรวมกันระหวางบุคลากร เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีชวย

ขับเคลื่อนใหบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯย 

 การสงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหหนวยงานระดับคณะ ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการ

สอน ใหสอดรับกับนโยบายการบูรณาการจัดการเรียนการสอนรวมกับการทํางาน ท้ังน้ีรวมถึงรายวิชาเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยกําหนดรายวิชา

ดังกลาวไวในแผนการเรียนของหลักสูตร  
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2. มอบหมายหนวยงาน /หรือแตงตั้งคณะทํางานในรูปของคณะกรรมการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย 

เปนหนวยงานประสานงานกลางในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน 

(สหกิจศึกษา  การฝกประสบการณวิชาชีพ  และการฝกประสบการวิชาชีพครู) 

3. มหาวิทยาลัยจัดหา และสนับสนุนทรัพยากรท่ีกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพครู  

4. สงเสริมใหหนวยงานระดับคณะ เตรียมความพรอมของบุคลากร คณาจารย ใหมีความรูความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ในรูปแบบตาง ๆ เชน การเขารับการฝกอบรม การทดสอบ ฯลฯ 

5.  ประชาสัมพันธ  เ พ่ือสรางความรู ความเขา ใจแก นักศึกษา รวมถึงประโยชน ท่ี นักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการจะไดรับจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน การ

ฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

6. สนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความรวมมือระหวางคณะ มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ เพ่ือ

เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ทรัพยากรรวมกัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการรวมกันท้ังสองฝาย 

7. สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด นวัตกรรม หรือผลงานวิชาการท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในเวทีระดับชาติ 

และนานาชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพดําเนินงานของหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งข้ึน  

8. ใหหนวยงานระดับคณะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพครู และรายงาน

ตอมหาวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษา เพ่ือเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนตอไป  
  

วัตถุประสงคและตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดท่ี คาเปาหมาย 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสตูรการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสห

กิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือขายเพ่ือการ

พัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง โดยพิจารณา

หลักเกณฑ แนวปฏิบัติและบริบทของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดท่ี 1  รอยละของ

หลักสตูรท่ีถูกพัฒนาหรือ

ปรับปรุง มีการจัด

การศึกษาแบบสหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการทํางาน 

รอยละ 90 

2. เพ่ือสงเสรมิจัดการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางานและเตรียมความพรอมใหแก

นักศึกษาในการปฏิบัติงานในสภาพเสมือนจริง กอนการ

สําเรจ็การศึกษา 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2  จํานวน

ผลงานหรือนวัตกรรมของ

นักศึกษาตามแผนการเรียน

แบบบูรณาการรวมกับการ

ทํางาน การฝก

ประสบการณวิชาชีพ /การ

ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

 

ไมนอยกวา 

15 ช้ินงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนช้ินงาน 

หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจาก

การจัดการเรยีนการสอน

แบบสหกิจศึกษาไดรับ

รางวัลระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

1 ช้ินงาน 

3. เพ่ือสรางประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และ

การพัฒนาตนเองแกนักศึกษาและอาจารยในดานการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  การนิเทศงาน และ

การบริหารการจดัสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4  รอยละการ

เพ่ิมข้ึนของอาจารยท่ีไดรับ

การฝกอบรมเปนอาจารย

นิเทศสหกิจ /การฝก

ประสบการณวิชาชีพ /

วิชาชีพครู (เปรียบเทียบกับ

จํานวนอาจารยท้ังหมด) 

รอยละ 2 

 

 

 

4. เพ่ือสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางสถาน

ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา ผานนักศึกษาและ

คณาจารยนิเทศ ในการพัฒนาคณุภาพบัณฑติ รวมท้ัง

รวมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนท่ีทันสมัยได

มาตรฐานและตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต และ

ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 

ตัวชี้วัดท่ี 5  จํานวนภาคี

เครือขายความรวมมือกับ

ภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการเรียนการสอน ท้ังใน

และตางประเทศ 

 

10 แหง 

5. เพ่ือสื่อสารประชาสมัพันธงานดานวิชาการ การ

ประชาสมัพันธหลักสูตร สรางความเช่ือมั่นในระบบการจัด

การศึกษาแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน 

ตัวชี้ วัดท่ี 6 จํานวน

โครงการ (กิจกรรม) เพ่ือ

สงเสริมการจัดสหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการทํางาน 

10 โครงการ

(กิจกรรม) 
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กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการสงเสริมและประสานงาน การจัดการเรียนการจัดสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
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  หลักฐาน 

5-5.1-NSRU -1 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ท่ี 347/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจดัสห

กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

5-5.1-NSRU-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางานของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

5-5.1-NSRU-3 ข้ันตอนการดําเนินงานตามพันธกิจดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 2 มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแนวทางการการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับ

การทํางาน แบงออกเปน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ติดตามการจัดทําแผนการจัดสหกิจศึกษาฯ/แนวทางการดําเนินงาน/

คณะทํางาน ครั้งท่ี 2 ติดตามผลการดําเนินงาน ณ สิ้นภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และครั้งท่ี 3 ติดตามผลการ

ดําเนินงาน ณ สิ้นภาคการศึกษาท่ี 2/2563 โดยใหทุกคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกลาว รายงานผล

การดําเนินกิจกรรม/โครงการ และ/หรือ รายการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับการทํางานของแตละ

คณะไปยังผูประสานงาน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือรายงานผลการ

ดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหสามารถนําผลของการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

และการสงเสริมสนับสนุนในปตอไป โดยผานแบบฟอรมการรายงาน CWIE-01-1-63 แบบสํารวจขอมูลการจัดสห

กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน และ CWIE-02-1-63 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนสห

กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน มีการติดตามดังรายละเอียดตอไปน้ี 

การติดตามคร้ังท่ี 1 (ติดตามการจัดทําแผน) 

กิจกรรมท่ีติดตาม 

 1. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการจดัสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ป

การศึกษา 2563 

 2. การจัดทําแผนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 วิธีการกํากับติดตาม 

 1) กํากับติดตามผานบันทึกขอความเรื่องทบทวนรายช่ือคณะกรรมการฯ และการจัดทําแผนการจัดสห

กิจศึกษาฯ ถึงคณะทุกคณะ และใหพิจารณาพรอมสงกลับมาภายในเวลาท่ีกําหนด 

 2) กํากับติดตามใหทุกคณะดําเนินการจัดทําแผนการจัดสหกิจศึกษาฯ เพ่ือสํานักสงเสริมวิชาการฯ นํามา

จัดทําแผนการจัดสหกิจศึกษาและการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับการทํางาน ปการศึกษา 2563-2567 

 ผลการติดตามพบวา  

ท้ัง 5 คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ป

การศึกษา 2563 เปนคณะทํางานและขับเคลื่อน โดยคณะไดมีแผน และมอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสห

กิจศึกษา หรือฝกประสบการณวิชาชีพ และผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรออกนิเทศและตรวจสอบการทํางาน

ของนักศึกษา  
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การติดตาม คร้ังท่ี 2 (ผลการดําเนินงาน สิ้นภาคการศึกษาท่ี 1/2563) 

กิจกรรมท่ีติดตาม 

1. หลักสูตรท่ีมีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางาน 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะมีการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

วิธีการกํากับติดตาม 

กํากับติดตามจากการดําเนินงานหลักสูตรท่ีมีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับสห

กิจศึกษา ผานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2564 3 กุมภาพันธ 2564  ณ หองประชุมดุสิตา อาคาร 14 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
  

           ผลการติดตามพบวา 

           1. ในภาคเรียนท่ี 1/2563 มีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานตามบริบทของคณะและหลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 20 

จากหลักสูตรท้ังหมด 45 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

คณะครุศาสตร มีจํานวน 8 หลักสูตร คดิเปน รอยละ 17.78 

หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ.น.นกัศึกษา 

1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1005803 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
45 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 1005803 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
40 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

1005803 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
41 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 1005803 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
43 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 1005803 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
47 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1005803 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
48 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 1005803 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
39 

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 1005803 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
51 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 1 หลักสูตร คิดเปน รอยละ 2.22  

หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ.น.

นักศึกษา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
5004804  

สหกิจศึกษา 
13 

 

2. ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรม/

โครงการ จํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ ซึ่งเปนโครงการท่ีคณะไดดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยกําหนด  

ประกอบดวยโครงการดังตอไปน้ี 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาหลักสตูร  

2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการเรยีนการสอน 

3. กิจกรรมอบรมอาจารยนิเทศ 

4. กิจกรรมสงเสริมศักยภาพอาจารยนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ /วิชาชีพครู 

5. กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

6. โครงการสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพและสัมมนาวิชาชีพ 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ready to work  

8. โครงการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) และสหกิจศึกษา 

9. กิจกรรมเตรยีมความพรอมใหแกนักศึกษาตามแผนการเรียนสหกิจ /ฝกประสบการณวิชาชีพ /ฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 
 

การติดตาม คร้ังท่ี 3 (ผลการดําเนินงาน สิ้นภาคการศึกษาท่ี 2/2563) 

กิจกรรมท่ีติดตาม 

1. หลักสูตรท่ีมีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางาน 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะมีการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 
 

          วิธกีารกํากับติดตาม 

 1) กํากับติดตามการดําเนินงานหลักสูตรท่ีมีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนผานการประชุม

คณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

 2) กํากับติดตามโดยผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบจัดทําแผน  

           ผลการติดตามพบวา 

           1. ในภาคเรียนท่ี 2/2563 มีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ตามบริบทของคณะและหลักสูตร จํานวน 13 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 

28.89 จากหลักสูตรท้ังหมด 45 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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คณะครุศาสตร มีจํานวน 8 หลักสูตร คดิเปน รอยละ 17.78 

หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ.น.นกัศึกษา 

1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1005801 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 

45 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 1005801 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 

42 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

1005801 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 

40 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 1005801 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 

44 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 1005801 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 

55 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1005801 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 

47 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 1005801 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 

39 

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 1005801 การปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 2 

54 

 

คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน 2 หลักสูตร คิดเปน รอยละ 4.44 

หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ.น.นกัศึกษา 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

3214828 สหกิจศึกษา         

(การจัดการทรัพยากมนุษย) 
30 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3244828 สหกิจศึกษา 9 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 หลักสตูร คิดเปน รอยละ 6.67 

หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ.น.นกัศึกษา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

- เกษตรศาสตร [เทคโนโลยีการผลิตสตัว] 5004804 สหกิจศึกษา 8 

- เกษตรศาสตร [เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตวนํ้า] 5004804 สหกิจศึกษา 5 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

และหุนยนตรการเกษตร 

6274894 สหกิจศึกษา 
12 

3. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภณัฑและกราฟกดไีซน 

6144810 สหกิจศึกษา 
11 
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2. ในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรม/

โครงการ จํานวนท้ังสิ้น 4 โครงการ  

ประกอบดวยโครงการดังตอไปน้ี  

1. โครงการบริหารงานฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา 

2. โครงการปรับกระบวนการจดัการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

3. นิทรรศการประกวดและแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับภาค 

4. โครงการพัฒนาหลักสตูรเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และตลาดแรงงาน 

หลักฐาน 

5-5.1-NSRU-4 CWIE-01 แบบสํารวจขอมูลการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

5-5.1-NSRU-5 CWIE-02 รายงานผลการจัดการเรยีนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

5-5.1-NSRU-6 CWIE-03 รายงานสรุปผลดําเนินงาน 

5-5.1-NSRU-7 รายงานการประชุม 

5-5.1-NSRU-8 แผนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 3 มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประเมินผลความสําเร็จงานดานการการ

จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ซึ่งจะพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดท่ี

กําหนดในแผนการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน โดยประเมินความสําเร็จจากการ

ติดตามแผนการจัดสหกิจศึกษา 

วิธีการติดตาม  

1. สํานักสงเสริมวิชาการฯ จะทําบันทึกขอความถึงคณะใหสงรายงานผลการประเมินความสําเร็จของ

แผนการจัดสหกิจศึกษาฯ  

2. ติดตามจากเอกสารการรายงานความสําเร็จจากคณะท่ีไดดําเนินการตามแผนการจัดสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

คณะ เปาหมายการ

ดําเนินการ 

(ขอ) 

ผลของเปาหมาย 

(ขอ) 

คารอยละ

ความสําเร็จ 

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 

ผลของเปาหมายท้ัง 5 คณะ โดย 4 คณะ จะมีคารอยละ 70 ข้ึนไป และมีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จะมีคารอยละ 42.86 เน่ืองดวยเปนศาสตรท่ีเนนไปในทางทฤษฎีเปนสวนใหญ ไมมีหลักสูตรท่ีเปน  

สหกิจศึกษา และหลายคณะไดรับผลกระทบจากปญหาสถานการณโควิด-19 ทําใหประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการลดลง 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาปจจัยท่ีจะสงผลตอความสําเร็จเพ่ิมมากข้ึน และตองวิเคราะห

สถานการณท่ีเปนความเสี่ยงในแตละภาคการศึกษา เพ่ือกําหนดมาตรการการปองกันแกไขใหรัดกุมยิ่งข้ึน และให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

หลักฐาน 

5-5.1-NSRU-9 แบบประเมินความสําเร็จของแผนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1 

ผลการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะระบบและกลไกของปการศึกษา 2562 พบวา 

1. ควรออกแบบระบบและกลไกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานเพ่ือรองรับนโยบายใหม

ของรัฐบาลหรือสถานประกอบการ 

2. ควรใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับการบูรณาการเรียนรูกับการทํางานกับบุคลากรระดับหลักสูตร 

3. ควรจัดทําเปาหมายรายปใหครอบคลุมแผนการบูรณาการกับการทํางานฯ ป 2560-2564 
 

ผลการปรับปรุงระบบและกลไก ปการศึกษา 2563 มีดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยไดทําการวางระบบและกลไกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานของ

สวนกลาง และใหแตละคณะทําการทบทวนระบบและนําไปปรับใชกับคณะ โดยทําการช้ีแจงในท่ีประชุม

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ พรอมมอบหมายใหผูรับผิดชอบในแตละคณะดําเนินการตามระบบ

และกลไกท่ีวางไว 

2. ไดมีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการอบรมใหความรูกับบุคลากรระดับหลักสูตร และมีการสํารวจ

ความตองการของอาจารยท่ีตองการอบรมสหกิจศึกษา และสงเสริมใหอาจารยไดรับความรูตามความตองการใน

สัดสวนท่ีเทากันทุกคณะ 

3. ไดจัดทําตัวช้ีวัดเปาหมายกลางรวมกัน โดยคํานึงถึงบริบทของแตละหลักสูตร และคณะเพ่ือเช่ือมโยง

ขอมูลในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน ใหเกิดความ

สะดวกตอการทํางานและสามารถติดตามไดตรงเปาหมายท่ีวางไว 
 

แนวทางการปรับปรุงในปการศึกษา 2564  

1. ควรมีการทบทวนระบบและกลไกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานในแตละป เพ่ือหา

มาตรการสําหรับปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากสถานการณตางๆ เชน ไวรัสโควิด-19  

2. ควรใหคณะทําการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการอบรมใหความรูกับบุคลากรระดับหลักสูตร และมีการ

สํารวจความตองการของอาจารยท่ีตองการอบรมสหกิจศึกษา และสงเสริมใหอาจารยไดรับความรูตามความ

ตองการ 
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3. ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการ สําหรับการพัฒนาเครือขายใหกวางขวาง และปริมาณท่ี

มากข้ึน เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยใชทางสาขาวิชาชวยดําเนินการ

สํารวจสถานประกอบท่ีเคยใหนักศึกษาไปฝกวิชาชีพ และรวมกันวิเคราะหแนวโนมวาควรดําเนินในรูปแบบใดได

บางสําหรับการจัดการเรียนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

หลักฐาน 

5-5.1-NSRU-6 CWIE-03 รายงานสรุปผลดําเนินงาน 

5-5.1-NSRU-8 แผนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 
() 

5 มีแนวปฏิบัติท่ีดเีก่ียวกับระบบและกลไกตามขอ 1 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



164 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ตอไปน้ี 

1. ข้ันตอนแรกจะทําการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการทํางาน โดยมีคณะกรรมการจาก 5 คณะ เพ่ือช้ีแจงกระบวนการทํางานของระบบและกลไก พรอม

ขับเคลื่อนการทํางานท่ีเช่ือมโยงประสานกับมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

2. การคนหาตนแบบผลงานการจัดสหกิจศึกษาดีเดนในระดับชาติ จากภายในมหาวิทยาลัย และนอก

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการรวมกับคณะ  

3. ถอดองคความรูจากตนแบบท่ีเลือกมาเพ่ือนํามาปรับใชกับคณะหรือหลักสูตร อาทิ เลือกตนแบบจาก

นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเครือขายและไดเปนเปนตัวแทนระดับประเทศ ซึ่งในปน้ีไดตัวแทน คือ   

นายกฤษณะ ทุงจันทร ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร โดยมีการใชการสัมภาษณออนไลน

และเผยแพรในสื่อวิดีโอออนไลน (YouTube) ท่ีไดศึกษากระบวนการทํางานของนักศึกษา กระบวนการขับเคลื่อน

งานของอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือนําไปตอยอดใหกับอาจารย สาขาวิชา และคณะอ่ืนๆ ท่ีสนใจ 

4. จัดอบรมใหความรูกับอาจารยนิเทศ และนักศึกษาท่ีอยูในหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางาน โดยวิทยากรจะเปนนักศึกษาท่ีไดรับเลือกเปนตนแบบ อาจารยนิเทศท่ีดูแล และพ่ีเลี้ยงใน

สถานประกอบการ ท่ีนักศึกษาไดไปรวมทํางานดวย 

5. มหาวิทยาลัย สรางมาตรการกระตุนใหหลักสูตรมีการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน เชน จัดทําโครงการประกวดผลงานนักศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางาน หรือการฝกประสบการวิชาชีพ ในระดับมหาวิทยาลัย หากมีคณะท่ีสนใจอาจนํารูปแบบ

มาตรการน้ีไปใชกับคณะได จะเปนการขับเคลื่อนเชิงรุกในระดับหลักสูตรและสงผลใหเกิดเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน 

6. มหาวิทยาลัยคัดเลือกผลงานนักศึกษาท่ีมีความโดดเดนประเภทตางๆ เพ่ือสงไปประกวดในระดับ

เครือขายและระดับชาติ เปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา และสรางช่ือเสียงใหกับหลักสูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัย 

7. ไดผลงานตนแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือใหเปนระบบและ

กลไกท่ีนําไปใชกับคณะ และหลักสูตรท่ีสนใจตอไป 

8. โดยในแตละข้ันตอนมหาวิทยาลัยจะประสานงานกับคณะทํางานในแตละคณะเพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนการทํางาน และสามารถติดตามประเมินผลความสําเร็จตางๆ ได 

หลักฐาน 

5-5.1-NSRU-9 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับระบบและกลไกการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4 ขอ 4 ขอ  4 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4 ขอ 4 ขอ  4 คะแนน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รองอธิการบดีทุกคน ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักหรือสถาบัน  

                     และคณะบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 โทรศัพท : 056-219100 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการ

พัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความ

เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลผุลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 

ผลดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลยัทําคําสั่ง  ท่ี  1140/2560 แตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2. มหาวิทยาลยัดําเนินการจัดทําขอมูลการวิเคราะหปจจัยแวดลอม  SWOT  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   

3. มหาวิทยาลัยนําขอมูลสรุปการวิเคราะหปจจัยแวดลอม  SWOT มาจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ระยะ  20 ป  และทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค  วันท่ี  13-14  มิถุนายน  2561  ณ หองประชุมอมราวดี  ช้ัน  3  อาคาร 14  เพ่ือมุงสูความสําเร็จตาม

เปาหมายเดียวกัน อยางมีคุณภาพ และเช่ือมโยงแผนโดยผานการมีสวนรวมของ  คณะทํางานยุทธศาสตรฯ  ผูบริหาร  

คณาจารย  และบุคลากร  เพ่ือมุงสูความสําเร็จตามเปาหมายเดียวกัน อยางมีคุณภาพ และเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ  

ระยะ  20  ป  พ.ศ.  2560-2679 แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2574 แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2560–2574)  แผนยุทธศาสตรเพ่ือการยก

คุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสูคุณภาพความเปนเลิศระยะ 10 ป (พ.ศ. 2558 - 2567) พระราชบัญญัติ
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และแผนพัฒนาการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ อาทิ แผนพัฒนา

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค  (พ.ศ. 2561 – 2564) สําหรับใชเปน

แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังตอบสนองความตองการของสังคมและทองถ่ินในทิศทางท่ีเหมาะสม 

4. มหาวิทยาลัย  นํา  ราง  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ระยะ  20  ป  พ.ศ.  2561-2579

และ  ราง  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ระยะท่ี  1  ป  พ.ศ.2561-2564  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

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  ระยะท่ี 1 ป  พ.ศ.  2561-2564  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือการกําหนดทิศทาง คาเปาหมาย และผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  ตามประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัย  นํา  ราง  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะท่ี 1 ป  พ.ศ.  2561-2564  

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

8. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2562 ถึง  2565  ซึ่งคณะกรรมการได

นําขอมูล การวิเคราะห SWOT มาจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยกําหนด กลยุทธ ในการไดมาจากแหลงตางๆ เพ่ือ

ขับเคลื่อนใหบรรลุ เปาประสงคตางๆ ดังน้ี 

 

นโยบายทางการเงินของผูบริหาร 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายทางการบริหารการเงินเปนแบบผสมผสานระหวางการรวม

อํานาจสูศูนยกลางกับการกระจายอํานาจ ดังน้ี       

1.  ดานการรับเงิน  

1.1 การรับเงินในการจัดการศึกษาจากนักศึกษามอบใหสํานักงานอธิการบดีเปนฝายรับเงินเพียงหนวยงานเดียว 

1.2 การรับเงินในสวนของการใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดหารายได 

1.2.1 ทรัพยสินสวนกลาง มอบใหกลุมงานทรัพยสินและรายได  เปนฝายดูแลโดยมีคณะกรรมการยอยใน

สวนงานตางๆ เชน ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพใหคณะกรรมการศนูยดูแล , หอพักนักศึกษาใหคณะกรรมการหอพักดูแล 

1.2.2 ทรัพยสินสวนของหนวยงาน มอบใหหนวยงานเจาของทรัพยสินเปนผูดูแล 

กลยุทธทางการเงินดานรายรับ  

กลยุทธ แผนปฏิบัติ 

เพ่ิมรายรับอยางนอยรอยละ  5 ตอป • พัฒนาหลักสตูร ระยะสั้น 

• พัฒนาโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย 

• จัดทําความรวมมือ  (MOU)  กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

• การจดัหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ฯ   

เชน  ใหเชาหอประชุม,ศูนยประชุมนานาชาติ , สนามกีฬา ,โตะ , 

เกาอ้ี ,เตนท , และอ่ืนๆ 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

โดยในปงบประมาณ 2564   มหาวิทยาลัย ฯ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณดังน้ี 

ประเภทงบ จํานวนเงิน รอยละ 

• งบประมาณแผนดิน 661,929,800 84.48 

• งบประมาณเงินรายได 

ท่ีจัดเก็บจากคาธรรมเนียมการศึกษาและ

งบประมาณจากทรัพยสินของมหาวิทยาลยั ฯ 

121,615,680 15.52 

รวม 783,545,480 100.00 

 

2. ดานการจายเงิน 

ใชการกระจายอํานาจ โดยมอบใหหนวยงานตางๆ เปนผูดูแลและดําเนินการ (ยกเวนงานกอสรางขนาดใหญให

สํานักงานอธิการบดเีปนผูดําเนินการตามระเบียบ) โดยข้ันตอนสดุทายในการดําเนินการจายเงิน ใชระบบการรวมอํานาจ

โดยใหกลุมงานคลังสํานักงานอธิการบดีดาํเนินการ 

กลยุทธทางการเงินดานจายเงิน 

กลยุทธ แผนปฏิบัติ 

สรางดลุยภาพดานรายจาย • จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกัน 

• จัดทําแผนประหยดัคานํ้ามันเช้ือเพลิงและคาสาธารณูปโภค 

• จัดทําสรุปรายงานการเงินรายเดือน  เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั ฯ  

• จัดทําสรุปรายงานการเงินรายไตรมาส  เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ 

• การจัดสรรงบประมาณรายจายตามรายไตรมาสใหมีความเหมาะสม 

• มีมาตรการเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามแผน 

 

9. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน  จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564  รวมท้ังสิ้น  783,545,480  บาท รายละเอียดดังน้ี 
 

1.  รายจายประจําข้ันต่ํา  412,899,217  บาท  (52.70) 

2.  รายจายภาระผูกพันท่ีตองจัดสรร  28,526,140  บาท  (3.64) 

3. จัดสรรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ  และภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร  342,120,069  บาท  (43.66) 

ประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาพรวม  จํานวนเงิน/รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 ยุทธศาสตรท่ี  2 ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรท่ี  4 ยุทธศาสตรท่ี  5 รวมท้ังสิ้น 

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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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

10.  มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน  จัดทํารายงานผลตัวช้ีวัดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ระยะท่ี  1  พ.ศ.  2561-2564  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2563  (ตามขอเสนอแนะผลการประเมิน  

ประจําปการศึกษา  2561) 

11.  มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  การทบทวนแผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคระยะท่ี  1  พ.ศ.  2561-2565  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  มหาวิทยาลัย  นําผลการทบทวนจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน  (ราง) แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ระยะท่ี  1  พ.ศ.  2561-2564 

เสนอ 

11.1  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม  ครั้งท่ี 10/2564  วันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม  

2564  

11.2  เสนอเพ่ือพิจารณาคณะกรรการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม  ครั้งท่ี  7/2564  วันพฤหัสบดีท่ี  22  

กรกฎาคม  2564    

หลักฐาน 

5-5.2(1)-NSRU-1  คําสั่งท่ี  1140/2560  แตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

5-5.2(1)-NSRU-2  สรุปขอมูลแบบวิเคราะหปจจัยแวดลอม  SWOT  ของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค   

5-5.2(1)-NSRU-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ครั้งท่ี  4/2561        

5-5.2(1)-NSRU-4  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  และ  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลยั ฯระยะ  20  ป  และทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค    

วันท่ี 13-14 มิถุนายน 2561  ณ หองประชุมอมราวดี  ช้ัน  3  อาคาร  14   

5-5.2(1)-NSRU-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ครั้งท่ี  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  ครั้งท่ี  10/2563    

5-5.2(1)-NSRU-9  แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะท่ี  1  พ.ศ.  2561-2564    

5-5.2(1)-NSRU-10  แผนกลยุทธทางการเงิน  พ.ศ. 2562 - 2565 

5-5.2(1)-NSRU-11  แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

5-5.2(1)-NSRU-12  รายงานผลตวัช้ีวัดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ระยะท่ี  1 พ.ศ. 2561-2564  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

5-5.2(1)-NSRU-13  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

ระยะท่ี  1  (พ.ศ. 2561-2565) 

5-5.2(1)-NSRU-14  รายงานการประชุม  คณะกรรการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม  ครั้งท่ี  7/2564  วันพฤหัสบดี 

ท่ี  22  กรกฎาคม  2564 

5-5.2(1)-NSRU-15  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ระยะท่ี  1  2561-2565   ฉบับทบทวน 

พ.ศ. 2564  โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย    ในคราวประชุมครั้งท่ี  7/2564       

วันพฤหัสบดี  ท่ี 22  กรกฎาคม  2564 
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2 การกํากับตดิตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยใน

แตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง เพ่ือ

วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยัสนับสนุนขอมูลทางงบประมาณเพ่ือใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมลูทางการเงิน ซึ่งประกอบ

ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลกัสูตร รวมท้ังสัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน

การสอน  

1.  การจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มีขอมลูประกอบในการดําเนินการดังน้ี 

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของปการศึกษา 2563 (เว็ปไซดทะเบียน) 

- รายรับภาพรวมและคิดตอหัวนักศึกษา 

- งบประมาณแผนดินจาํแนกจามหนวยงาน และคิดตอหัวนักศึกษา 

- เงินรายไดจําแนกจามหนวยงาน และคิดตอหัวนักศึกษา 

- ปนสวนหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน เพ่ือเปนศูนยสําหรับกระจายตนทุนตอหนวยผลผลติไปยัง

กิจกรรม คดิตอหัวนักศึกษา 

               - แยกประเภทแหลงของเงิน 

2. นําขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตแตละหลักสตูร ใหทุกคณะดาํเนินการคํานวณตนทุนตอหนวย

ผลผลติเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลทางการเงินในดานความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ

ผลิตบัณฑติและโอกาสในการแขงขัน ปการศึกษา พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีคณะท่ีเปดสอนท้ังหมด 5 คณะ ดังน้ี 

              2.1 คณะดําเนินการกํากับติดตามใหจัดทําตนทุนตอหนวยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในแตละหลักสูตร 

สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจดัการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) คณะครุศาสตร จํานวน  8 หลกัสูตร  

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 10 หลักสูตร  

3) คณะวิทยาการจดัการ จํานวน 7 หลักสูตร  

4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 14 หลักสูตร  

5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 9 หลักสูตร  
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สรุปวิเคราะหจุดคุมทุน จําแนกหลักสูตร ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

2.2 มหาวิทยาลัยกํากับตดิตาม เพ่ือใหหนวยงานวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน ดังน้ี 

     2.2.1 มิติประสิทธิผล หมายถึง การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหลักสตูร โดย

เปรียบเทียบผลในการจดัการศึกษาวามีความสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และผลท่ีคาดวาจะไดรับท่ี

กําหนดไวหรือไม โดยพิจารณาจากองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสตูร  ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรยีน และนักศึกษา  

    โดยพิจารณาจากนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ปการศึกษา พ.ศ. 2563 จําแนกตาม

หลักสตูร 
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1. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา พ.ศ.

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม  ปการศึกษา พ.ศ.

2563 คณะครุศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

3. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม         ปการศึกษา 

พ.ศ.2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา พ.ศ.

2563 คณะวิทยาการจัดการ 
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5. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา พ.ศ.

2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

6. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปรียบเทียบกับนักศึกษาเขาใหม        ปการศึกษา 

พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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มิติท่ี 2 มิติประสิทธิภาพ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรคณะครุศาสตร ปการศึกษา พ.ศ. 2563 จําแนกตามหลักสตูร 

 
 

2. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา พ.ศ. 2563 จําแนกตาม

หลักสตูร 

 

 

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

หลักสตูร 

 

5. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      ปการศึกษา 

พ.ศ. 2563 จําแนกตามหลักสตูร 
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มติิท่ี 3 มิติผลกระทบ 

มิติผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเน่ืองจากการจัดการศึกษาในระดับหลักสตูร  ท้ังท่ีคาดหมายและไมได

คาดหมาย ท้ังท่ีเกิดข้ึนระหวางและภายหลังการดาํเนินการ ท่ีอาจกระทบตอการพัฒนาในมติิอ่ืน หรือการดําเนินงาน

หนวยงานอ่ืน  ผลผลิตและผูท่ีเก่ียวของกับผลผลิต ท้ังในและนอกสถานท่ี การวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินงานตองครอบคลุมถึงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม รวมท้ังผลกระทบท้ังทางดานบวกและดานลบ ในมิติท่ี

สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากน้ียังตองคํานึงถึงผลกระทบในกรณีท่ีไมไดดําเนินงานตามภารกิจ  

1) คณะครุศาสตร จํานวน  8 หลักสตูร  

 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 13 หลักสูตร 
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3) คณะวิทยาการจดัการ จํานวน 7 หลักสูตร  

 

4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 15 หลักสูตร  

 

5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 9 หลักสูตร  
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ผลกระทบเชิงสังคม 

1. ในการดําเนินกิจกรรมการผลิตบัณฑิตนอกจากจะเปนการฝกทักษะกระบวนการคดิ กระบวนการจัดการ

เรียนรูใหกับนักศึกษาแลวยังเปนการปลูกฝงการมีจติสาอาใหกับนักศกึษาอีกดวย นอกจากน้ี ยังเปนการบริการวิชาการสู

ชุมชนและสังคมภายนอก แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการผลิตนักศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอภาพรวมทางสังคมอีกดวย 

2. นักศึกษาไดรบัประสบการณท่ีหลากหลาย มรีะบบการทํางาน มีหลักการท่ีดีในดานการประกอบวิชาชีพครู 

และการดํารงชีวิต 

3. การสรางโอกาสในการเรียนรูใหกับผูเรยีนจึงเปนการสรางสรรคสังคมอยางแทจริง 

4. การฝกทักษะกระบวนการคดิ กระบวนการจัดการเรยีนรูใหกับนักศึกษาและยังเปนการปลูกฝงการมจีิตสาอา 

แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับสังคมและชุมชน 

5. บัณฑิตไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม จากการใหบริการทางวิชาการตามศาสตรของตน 

6. ผลิตบัณฑติท่ีมีคณุสมบัติท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศมากยิ่งข้ึน 

7. สังคมและชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีเขาถึงวิชาการมากข้ึน มีความรูเชิงวิชาการมากข้ึน 

8. ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลยั สังคมและชุมชนมีความใกลชิดกันมากข้ึน 

9. อนุรักษวัฒนธรรมและองคความรูของทองถ่ิน และพัฒนาเชิงวิชาการ 

 

มิติท่ี 4 มิติโอกาสในการแขงขัน 

มิติโอกาสในการแขงขัน หมายถึง ความสามรถในการจดัการศึกษาเพ่ือผลผลิตบัณฑติท่ีมีคณุภาพ ตอบสนอง

ความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต ทองถ่ิน และประเทศ  สืบเน่ืองจากการจัดการศึกษาท้ังระบบในประเทศอยูภายใต

การดูแลของหนวยงานภาครัฐท้ังหมด นโยบายการศึกษาของภาครัฐ จึงสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางการศึกษา ซึ่ง

ไมไดมผีลกระทบในเชิงของหลักสตูรการศึกษาเทาน้ัน แตยังรวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุกดาน เชน งบประมาณ 

การบริหาร คุณภาพของการดําเนินงาน เปนตน  

1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ มีความพรอมในการผลิตบัณฑติ ครอบคลมุใน 4 ดาน ไดแก ดานหลักสตูร ดาน

การจัดการเรยีนการสอนและอาจารยผูสอน ดานอาจารยท่ีปรึกษา และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และผลการประเมิน

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีข้ึนไป  

2. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติเปนหลกัสูตรซึ่งไดรับความนิยมและความสนใจของสังคม การรับนักศึกษาตอง

คํานึงถึงความตองการของการจัดการศึกษา โดยมุงเนนสมรรถนะตามสภาวะของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ซึ่งมี

หนวยงานคุรุสภา เปนหนวยงานพิจารณาจํานวนการรับใหเกิดความเหมาะสมท้ังดานปริมาณ และคุณภาพ  

3. มีระบบขอมลูและสารสนเทศท่ีเขาถึงไดงายจากเว็ปไซตของมหาวิทยาลัย  ดานบุคลากรและหลักสตูร และ

ขอมูลจากสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เก่ียวกับแผนการเรียน ตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ ขอมูล

นักศึกษาและผลการเรยีน 

4. มีการทบทวนการดาํเนินงานการพัฒนาและปรบัปรุงรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) เพ่ือใหสอดคลองกับปลัก

สูตรปรับปรุงใหมๆ  ไดมีการดําเนินงานตามระบบและกลไก วางแผนปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใหหลักสูตร

เกิดความทันสมัยอยูเสมอ 

5. มีเครือขายดานการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยเปนโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานในเขตจังหวัดนครสวรรค 

อุทัยธานี ชัยนาท และพิจิตร นอกจากน้ี ยังมีเครือขายการบริการวิชาการและกลุมสังคมออนไลน  

6. สงเสริมใหนักศึกษาเขาประกวดแขงขันในกิจกรรมรายการตาง ๆ เพ่ือสรางประสบการณและช่ือเสยีงใหแก

ตัวนักศึกษาและสาขาวิชา โดยมีอาจารยเปนผูดูแลฝกซอมอยางใกลชิด 
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7. มหาวิทยาลยัมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพสูงและมีความหลากหลาย สามารถปรับตัวไดตามสถานการณ

ความเปลีย่นแปลง 

8. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

9. สรางความสัมพันธหรือเครือขายเพ่ือขยายฐานเปาหมายของนักศึกษาในทองถ่ินเพ่ือสนองตอการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ินอยางยั่งยืน 

10. พฤติกรรมของคนในสังคมเปลีย่นแปลงไป เนนการเรยีนรูในระยะสัน้เพ่ือประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพ

ดวยตนเอง 

11. สังคมบรโิภคสื่อออนไลนสูง เนนความสะดวก สบาย เขาถึงงาย 

หลักฐาน 

5-5.1-NSRU-1 บันทึกขอความ เรือ่ง ขอมูลประกอบการวิเคราะหรายรับในการจดัทําตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร ปงบปร  

2564 

5-5.1-NSRU-2 ขอมูลการปนสวนคาใชจายประกอบการวิเคราะหรายรับในการจดัทําตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

5-5.1-NSRU-3 จัดทําระบบฐานขอมูล FTES จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  เพ่ือเปนขอมูลในการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

5-5.1-NSRU-4 แบบฟอรมการจัดทําตนทุนตอหนวยระดับหลักสตูร 

5-5.1-NSRU-5 กําหนดการการจดัสงแบบฟอรม จํานวน 1 ฉบับ 

5-5.1-NSRU-6 กลุมไลนแจงเพ่ือประสานงาน 

5-5.1-NSRU-7 หลักฐานการจัดสงรายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร 

7.1 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร 

7.2 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7.3 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 

7.4 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7.5 การวิเคราะหคาใชจายตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

5-5.1-NSRU-8 ขอมูลการสังเคราะหในระดบัมหาวิทยาลัย 

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัย

ท่ีไมสามารถควบคมุไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 

1 เรื่อง 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยัตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงจึงมกีารแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค โดย อธิการบดี เปนประธานกรรมการ   และคณะกรรมการ

บริหารระดับมหาวิทยาลัย ดูแลและมอบนโยบายการดําเนินงานบรหิารจัดการความเสี่ยงใหกับคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระดับหนวยงาน โดยคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ของ

แตละหนวยงานเปน ผูดูแล  

การดําเนินงานความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการโดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ติดตามประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562  มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค เพ่ือจัดทําแผนความบริหารจดัการความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.

2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ได

จัดประชุม เมื่อ ครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี  19  กุมภาพันธ  2563 เพ่ือเปนขอมูลในการจดัทําแผนความเสีย่งใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรและเปาประสงคของมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยไดมีการบรหิารจดัความเสีย่งท่ีชัดเจนเปนข้ันตอนตางๆ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดย

รายละเอียดเปนไปตามคูมือบริหารจัดความเสีย่งและแบบฟอรมการจัดทําแผนความเสีย่งฯ ซึ่งในการดาํเนินการน้ันได

พิจารณาและกําหนดตัวช้ีวัด/คาเปาหมายของความสําเรจ็ของโครงการและกิจกรรมท่ีนํามาบริหารจดัการความเสีย่งน้ัน

ตองมีผลตอการปฏิบัติงาน ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการฯ ไดนําขอเสนอแนะมาพิจารณาจดัทําแผนความบริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ระดับมหาวิทยาลยั  เมื่อ ครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี  19  กุมภาพันธ  2563 และมีการดาํเนินงานตามข้ันตอนดังน้ี 

1. มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ฯ  และแตงตั้งคําสั่ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัและบริบทของหนวยงาน   

2. คณะกรรมการมีการจัดทําแผนความบริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.2563    มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค  โดย จากการวิเคราะหความเสี่ยง ในแบบฟอรม ตารางวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (RM1_NSRU) ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในการปฏิบัติงาน น้ัน มีนัยสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน ให

ครอบคลมุตามความเสี่ยงในดานตาง ๆ  ดังน้ี  1) ดานกลยุทธของสถาบัน /หนวยงาน   2) ดานทรัพยากร )การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี(  3 ) ดานนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  4) ดานการ

ปฏิบัติงาน  5) ดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 6) ดานปจจัยจากภายนอกท่ีมากระทบ ซึ่งไดมีการกําหนด

ระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสและความรุนแรงท่ีอาจเกิดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนมาจัดลําดับทําแผนความบริหาร

จัดการความเสีย่งฯ โดยเลือกปจจยัเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูงมากจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมา โดยการจัดทํา

แผนความบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (RM2_NSRU)  

พบวา 
 

    ความเสี่ยง ดานท่ี 6 ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกท่ีมากระทบ ท่ีไดจากผลการวิเคราะห มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร 

ดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 2 การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยาง

ย่ังยืน 

     ความเสี่ยง คือ จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยลดลง   

อันเน่ืองมาจากปจจัยเสี่ยง 1 ปจจยั คือ จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยัจากแหลงทุนลดลงตอเน่ือง 

ความเสี่ยง ปจจัยเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง )คะแนน(  

โอกาส ความรุนแรง ระดับ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย

ลดลง   

1. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนลดลง

ตอเนื่อง 

3 3 9 

(ปาน

กลาง) 
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   มีการดําเนินงานในการบริหารจดัการความเสีย่ง  โดยมรีายละเอียด ดังน้ี  

เปาหมายในการจัดการความเสี่ยง  การเพ่ิมจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนเพ่ิมข้ึนสูงข้ึน 
ปจจัยเส่ียง แนวทางการปองกนั/แกไขความเส่ียง ผูรับผดิชอบ 

1. . จํานวนเงนิสนับสนุนการ

วิจัยจากแหลงทุนลดลง

ตอเน่ือง 

1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวจิัยและพัฒนามีการประชาสัมพันธ

ทุนประเภทตางๆที่ไดมีการประกาศจากหนวยงานตางๆที่เปน

หนวยงานภายนอกของมหาวิทยาลัยฯผานทางการ

ประชาสัมพันธจากเจาหนาที่นักวจิัยและการประกาศผานทาง

คณะโดยการติดประกาศและการประกาศทางเครือขายนักวิจัย

ในมหาวิทยาลัยฯ เปดชองทางการประชาสัมพันธทางเว็บไซต

ของสถาบันวจิัยและเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหนักวิจยั

ไดรับทราบขาวสาร โครงการ เพื่อสงโครงการขอรับทุนให

หลากหลายและสงเสริมการเขียนโครงการโดยสถาบันวิจยัและ

พัฒนายังเปนผูประสานงานใหกบันักวิจยัและอาํนวยความ

สะดวกใหกบันักวิจัยในทกุดานเพื่อใหเกดิความสะดวกและ

เรียบรอยในการดําเนินงานวิจัย  

 2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจยัและพฒันาสงเสริมการ

ดําเนินงานวิจัยแบบบูรณาการรวมขามสาขา ขามศาสตรใหตรง

กับความตองการของแหลงทุน  

Platform 1 และ 3 เพื่อเสนอขอทุนวิจยั ประจาํปงบประมาณ 

2564 

 

รองอธิการบดีฝายวจิัยและ

นโยบาย/ 

ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

ผลการจัดกิจกรรม 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการประชาสัมพันธทุนประเภทตางๆ  

2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสงเสรมิการดําเนินงานวิจัยแบบบูรณาการรวมขามสาขา ขามศาสตร

ใหตรงกับความตองการของแหลงทุน ดังน้ี  

1) กิจกรรม "การพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย" 

2) โครงการพัฒนานักวิจัยสู Frontier Research 

- กิจกรรมท่ี 1 “การพัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือเสนอขอทุน Talent mobility ป 2563 และการใหขอเสนอแนะแผน

บูรณาการใน Platform 1 และ 3 เพ่ือเสนอขอทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564 

สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 น้ี จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมข้ึนกวาเดิม     

ปงบประมาณ 2563   มีนักวิจัยไดงบประมาณ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังภายในและ

ภายนอก เปน งบประมาณภายนอก 5,600,200 บาท ปงบประมาณ 2562  มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท้ังภายในและภายนอก เปน งบประมาณภายนอก 2,259,100 บาท 
 

      ผลของเปาหมาย   :บรรลุ   

สถานการณดําเนินงาน ความเสีย่งท่ียังคงอยู 

ดําเนินงานแลว จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย

จากแหลงทุนภายในลดลง 
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ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท่ี : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหง

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

  ความเสี่ยง คือ สภาวะการณฉุกเฉิน เกิดความไมปลอดภัยในชวีิตของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยั 

อันเน่ืองมาจากปจจัยเสี่ยง 1 ปจจยั คือ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา )โควิด-19(  

      
 

ความเส่ียง 
ปจจัย 

เส่ียง 

ระดับความเส่ียง )คะแนน(  

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ระดับ 

สภาวะการณฉุกเฉิน เกิดความ

ไมปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา

และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา       

(โควิด-19) 

5 5 25 

(สูง

มาก) 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัมีการดาํเนินงานในการบริหารจดัการความเสีย่ง  โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี  

เปาหมายในการจัดการความเสี่ยง   มหาวิทยาลัยควบคมุพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยไมใหเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ

ไวรัสโคโรนา )โควิด-19 ) 

 
ปจจัยเส่ียง แนวทางการปองกนั /แกไขความเส่ียง  ผูรับผดิชอบ 

1. สถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (โค

วิด-19) 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินมาตรการในการรับมือสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยมกีารดําเนินงานตามคําส่ังจังหวัดนครสวรรค

ตอสถานการณฉกุเฉินการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโร

นา (โควิด-19)เพื่อเปนการปองกันยับยั้งการแพรระบาดของโรค 

2. ประกาศมหาวิทยาลัย ตอแนวทางการปฏิบัติงาน และ

ดําเนินงานของหนวยงานและบุคลากร ใหเปนไปตามมาตรการ

ควบคุมปองการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

ของจังหวัดนครสวรรค 

3. การเกาะติดสถานการณ ประชาสัมพนัธขาวสาร ที่เปน

ประโยชน รณรงคปองกันการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 

(โควิด-19) 

4. การปรับรูปแบบการทํางาน และการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย 

5. การปรับแผนงาน ยกเลิก เล่ือน การอบรม ประชุม กิจกรรม 

ที่มีคนจํานวนมาก ตามมาตรการในการปองกันยับยั้งการแพร

ระบาดโรค  

6. การเตรียมการดําเนินการเพื่อฟนฟูและชดเชยผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (โควิด-

19) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร/ 

ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี 
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 ผลการจัดกิจกรรม    

          มหาวิทยาลยัไดดาํเนินมาตรการในการรับมือสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา )โค

วิด-19 (ดังนี้  

1. มหาวิทยาลยัมีการดําเนนิงานตามคําสั่งจังหวัดนครสวรรคตอสถานการณฉุกเฉินการแพรระบาดของ

โรคติดตอไวรัสโคโรนา )โควิด-19 (เพื่อเปนการปองกันยับยัง้การแพรระบาดของโรค  

2. ประกาศมหาวิทยาลัย ตอแนวทางการปฏิบัติงาน และดําเนนิงานของหนวยงานและบุคลากร ให

เปนไปตามมาตรการควบคุมปองการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา )โควิด-19(  จังหวัดนครสวรรค 

3. การเกาะติดสถานการณ ประชาสัมพันธขาวสาร ที่เปนประโยชน รณรงคปองกันการระบาดของ

โรคติดตอไวรัสโคโรนา )โควิด-19(  

4. การจัดการเรียนการสอนทาง Online  

5. การสมัครเรียนสอบสัมภาษณรายงานตวันักศึกษาใหมทางออนไลน 

6. การปรับรูปแบบการทาํงาน Work at home 

7. อาจารยและบุคลากร ลงเวลาปฏิบัติงาน ทาง ออนไลน 

8. การปรับแผนงาน ยกเลิก เลื่อน การอบรม ประชุม กิจกรรม ที่มีคนจํานวนมาก ตามมาตรการในการ

ปองกันยับยัง้การแพรระบาดโรค  

9. การควบคุมการเขาออกพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายผูทีมี

มหาวิทยาลยั ฯ ทุกคน 

10.  .การเตรียมการดําเนินการเพื่อฟนฟูและชดเชยผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอไวรัสโคโรนา )โควิด-19(  
 

    สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม   

     ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 น้ี มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยไมใหเปนแหลงแพรระบาดของ

โรคติดตอไวรัสโคโรนา )โควิด-19 )  
 

    ผลของเปาหมาย : บรรลุ    

     

 

 

 

  ความเสี่ยง คือ การเกิดเหตุอัคคภีัย อันเน่ืองมาจาก สภาพอากาศท่ีรอนและแหงแลง, อุปกรณไฟฟาเสื่อมสภาพ และ

สัตวบางชนิด (อาทิเชน กระรอก) กอกวนอุปกรณไฟฟาและสายไฟจนเสียหาย 

อันเน่ืองมาจากปจจัยเสี่ยง 3 ปจจยั คือ 
 

ความเส่ียง 
ปจจัยเส่ียง 

ระดับความเส่ียง )คะแนน(  

โอกาส ความรุนแรง ระดับ 

การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. สภาพอากาศที่รอนและแหงแลง 4 5 20  (สูงมาก) 

.2 อุปกรณไฟฟาเส่ือมสภาพ 2 4 8 (ปานกลาง) 

3. สัตวบางชนิด (อาทิเชน กระรอก) กอกวน

อุปกรณไฟฟาและสายไฟจนเสียหาย 

3 3 9 (ปานกลาง) 

สถานการณดําเนินงาน ความเสีย่งท่ียังคงอยู 

ดําเนินงานแลว ความเสีย่งลดลง 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัมีการดาํเนินงานในการบริหารจดัการความเสีย่ง  โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี  

เปาหมายในการจัดการความเสี่ยง    มหาวิทยาลัยไมเกิดเหตุการณอัคคีภัย 
ปจจัยเส่ียง แนวทางการปองกนั /แกไขความเส่ียง  ผูรับผดิชอบ 

1.สภาพอากาศที่รอนและแหง

แลง 

1) มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานอธิการบดี มอบหมายใหกลุมงาน

อาคารสถานที่และบริการเปนผูรับผิดชอบหลัก มอบหมาย

หนาที่ใหบุคลากรสวนงานอาคารสถานที่ สวนงานรักษาความ

ปลอดภัยในการเฝาระวัง ตรวจสอบพื้นที่ ในชวงสภาพอากาศ

ในหนาแลงโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย อัน

ไดแก กิ่งไมและเศษใบไมแหงจํานวนมากที่สามารถเปนเชื้อไฟที่

เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย 

 

รองอธิการบดีฝายบริหาร/ 

ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี 

2.อุปกรณไฟฟาเส่ือมสภาพ 2) มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานอธิการบดี มอบหมายใหกลุมงาน

อาคารสถานที่และบริการ เปนผูรับผิดชอบหลัก มอบหมาย

หนาที่ใหบุคลากรสวนงานไฟฟาเปนผูตรวจเช็คสภาพอปุกรณ

ไฟฟาและสายไฟทั้งภายในและภายนอกอาคารใหพรอมใชงาน

ไมเส่ือมสภาพไมกอใหเกิดอัคคีภยั 

3. สัตวบางชนิด (อาทิเชน 

กระรอก) กอกวนอุปกรณไฟฟา

และสายไฟจนเสียหาย 

3) มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานอธิการบดี มอบหมายใหกลุมงาน

อาคารสถานที่และบริการ เปนผูรับผิดชอบหลัก มอบหมาย

หนาที่ใหบุคลากรสวนงานไฟฟาเปนตรวจเช็คสภาพอุปกรณ

ไฟฟา และสายไฟฟาในจุดบริเวณที่เส่ียงตอการถูกสัตวบางชนิด

กอกวนอุปกรณไฟฟาและสายไฟจนเสียหาย 

   

  ผลการจดักิจกรรม    

1     ) กลุมงานอาคารสถานท่ีและบริการเปนผูรับผดิชอบหลัก และบุคลากรสวนงานอาคารสถานท่ี สวนงานรักษาความ

ปลอดภัยดําเนินการเฝาระวัง ตรวจสอบพ้ืนท่ี ในชวงสภาพอากาศในหนาแลงโดยปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลยัอันไดแก ก่ิงไมและเศษใบไมแหงจํานวนมากท่ีสามารถเปนเช้ือไฟไมใหเสีย่งตอการเกิดอัคคีภัย 

    2) กลุมงานอาคารสถานท่ีและบริการ เปนผูรับผิดชอบหลัก มอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรสวนงานไฟฟาเปนผูตรวจเช็ค

สภาพอุปกรณไฟฟาและสายไฟท้ังภายในและภายนอกอาคารใหพรอมใชงานไมเสื่อมสภาพไมกอใหเกิดอัคคีภัย 

    3) กลุมงานอาคารสถานท่ีและบริการ เปนผูรับผิดชอบหลัก และบุคลากรสวนงานไฟฟาดําเนินตรวจเช็คสภาพอุปกรณ

ไฟฟา และสายไฟฟาในจุดบริเวณท่ีเสี่ยงตอการถูกสัตวกอกวนอุปกรณไฟฟาและสายไฟ และดําเนินการติดตั้งอุปกรณ

ครอบเพ่ือปองกันสัตวกอกวน ในปท่ีผานมาน้ัน มีเกิดเหตุการณทําใหไฟฟาลัดวงจรไฟฟาดับแตไมทําใหเกิดอัคคีภยั 

    สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม   

     ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 น้ี มหาวิทยาลัยไมเกิดเหตุการณอัคคีภัย  

 

    ผลของเปาหมาย : บรรลุ    

     

 

 

    

สถานการณดําเนินงาน ความเสีย่งท่ียังคงอยู 

ดําเนินงานแลว ความเสีย่งลดลง 



186 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 3. ในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมอบหมายใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

จัดทํากิจกรรม/โครงการเพ่ือดําเนินงานจัดการความเสี่ยงและมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงโดยใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินความเสี่ยงฯ (RM3_NSRU) ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน คือ สิ้นสุด

ปงบประมาณน้ัน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ  รวบรวมการรายงานผลการดําเนินความเสี่ยง

ฯ จากทุกหนวยงานโดยใชสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (RM4_NSRU)  

และรายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (RM3_NSRU) มา

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   

จาก  ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ครั้งท่ี 

2/2563  เมื่อวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2563 เมื่อท่ีประชุมพิจารณากลั่นกรองแลวดําเนินการนําเสนอเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 19/2563  เมื่อวันท่ี 15  ธันวาคม 2563  เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะและนําไป

ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพตอไป 

หลักฐาน 

5-5.2(3) -NSRU-1 คําสั่งท่ี 302 /2563 แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในมหาวิทยาลยัราช

ภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ  2563 

5-5.2(3)-NSRU-2  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายในของ 10 หนวยงาน 

5-5.2(3)-NSRU-3  กระบวนในการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคมุภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  

5-5.2(3)-NSRU-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 1/2563  

เมื่อวันท่ี  19  กุมภาพันธ  2563  

5-5.2(3)-NSRU-5  ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจตดิตามประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

5-5.2(3)-NSRU-6  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนว

ทางการบริหารความเสี่ยง ประกาศ  ลง  ณ  วันท่ี 13  ธันวาคม พ.ศ.2563               

5-5.2(3)-NSRU-7 การวิเคราะหความเสี่ยง (RM1_NSRU :ตารางวิเคราะหปจจัยความเสีย่ง ผลกระทบ และแนวทาง 

การปองกันความเสีย่ง) ปงบประมาณ  2563 

5-5.2(3)-NSRU-8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

(RM2_NSRU)  

5-5.2(3)-NSRU-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 4/2563  เมื่อวันท่ี 10 

มีนาคม 2563 

5-5.2(3)-NSRU-10  รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค (RM3_NSRU) (รอบ 6 เดือน) 

5-5.2(3)-NSRU-11  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 10/2563   

เมื่อวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

5-5.2(3)-NSRU-12  สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค (RM4_NSRU) 

5-5.2(3)-NSRU-13  รายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ง ปงบประมาณ  2563  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 
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5-5.2(3)-NSRU-14  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ครั้งท่ี 2/2563   

เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  2563 

5-5.2(3)-NSRU-15  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ครั้งท่ี 19/2563   

เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 

 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 

2561 – 2565) ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือการรายงาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนขอมูลในการวางแผนการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเปนแนวทางการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังเพ่ือเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ท้ังน้ี ผูบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินงาน โดยยึดหลักในการปกครอง การ

บริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม ผลการดําเนินงานพบวา ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลครบถวนท้ัง 1๐ ประการ ดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีประสิทธิผลจากการบริหารงานโดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการและ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และคาเปาหมายของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตาม กํากับยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย จากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรท่ีวางไว รวมถึงใหขอเสนอแนะ และแนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตรตามเปลี่ยนแปลงไปของยุทธศาสตรชาติ

และสถานการณโลก มีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร โดยจัดสรรงบประมาณภาพรวมในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม และประเทศชาติ รอยละ 26.43 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางสรรคการวิจัย 

พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน รอยละ 6.46 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 0.83 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินสูมาตรฐานสากล รอยละ 64.32 และ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูมาตรฐานสากล รอยละ 

1.16   

ผลการประเมินจากการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 จากทุกคณะและสถาบัน

ระบบ CHE QA มีผลคะแนนอยูในระหวาง 4.05 – 4.68 โดยผลการดําเนินงานอยูในระดับด ีถึง ดีมาก 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีผลคะแนนอยูใน

ระหวาง 85.00 - 94.99 โดยผลการดําเนินงานอยูในระดับ A  

โดยปจจุบันมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางกวางขวางสงผลตอสภาวะทาง

เศรษฐกิจทําใหนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 
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สิงหาคม พ.ศ.2564 อนุมัติโครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคออก

ประกาศเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในชวงระยะเวลาการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

การลดหยอนและขอกําหนด มีรายละเอียดดังน้ี 

การลดหยอน 50 % แบงเปน 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 จํานวน 30 % เปนเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 

สวนท่ี 2 จํานวน 20 % เปนเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนา

ของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย       โดยติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ตามมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยในทุกเดือนและในกรณีท่ีเปนประเด็นสําคัญ เชน ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดจาก

สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

2. หลักประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี และตามนโยบายบริหาร

การศึกษาเชิงรุกของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและคณะผูบริหารหนวยงานมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะท่ี 1 (ป พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ป 2564 โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗ /2564 วันพฤหัสบดี ท่ี 22 กรกฎาคม 2564 การรายงานผลการ

ใชงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบเปนระยะ ๆ 

มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม กํากับงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือบริหารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับการใชจายเงินงบประมาณ และดูแลผลการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประกอบ 5 ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวน 45 ตัวช้ีวัด โดยมีผลตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมาย จํานวน 37 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดไมบรรลุคาเปาหมาย จํานวน 8 ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 

และประเทศชาติ รอยละ 13.33 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน รอยละ 24.44 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รอยละ 17.78 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปน

มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินสูมาตรฐานสากล รอยละ 11.11 และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับ

มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูมาตรฐานสากล รอยละ 15.56 ผลรวม รอยละ 82.22 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรท้ัง

ดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เชน ระบบบริการการจัดการ Grow finance 

management information system (3D) ท่ีผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก เชน เว็บไซตมหาวิทยาลัยราช

ภฏันครสวรรค เฟซบุค ไลน เพ่ือใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

ใหกับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไป รวมถึงการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาและ

บุคลากร ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มศักยภาพ จนไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงานภายนอก  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรคไดคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคยัง

คํานึงถึงความประหยัด โดยมีมาตรการประหยัดคาใชจาย เชน 

- การประหยัดกระดาษ โดยการสรางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting System) และ Application 

NSRU e-meeting เพ่ือลดกระดาษท่ีใชในการประชุม  

- การประหยัดคาสาธารณูปโภค โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีการรายงานคานํ้าประปา และไฟฟา 

เพ่ือใหหนวยงาน ตระหนัก และชวยการลดใชนํ้าประปา และไฟฟา เกินความจําเปน 

พรอมกันน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานไดจัดทําแผนความเสี่ยงของทุก

หนวยงาน เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค ในการดําเนินงานท่ีจะสงผล

ตอประสิทธิภาพในการทํางานได  

3. หลักการตอบสนอง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน วิจัย บริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงหลักการตอบสนองความตองการของผูรับบริการตาง ๆ การใหบริการท่ีสามารถ

ดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและสรางความเช่ือมั่นความไววางใจ ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีเปน

พลังของแผนดินในการพัฒนาทองถ่ินสูสากลเพ่ือใหบริการกับประชาชนในทองถ่ินหรือภูมิภาคในเขตการใหบริการ โดย

มหาวิทยาลัยมุงเนนการตอบสนองความคาดหวังและความตองการของกลุมเปาหมาย 2 กลุมหลักคือ 1) นักศึกษาและ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ 2) ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอยูภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1) การตอบสนองความคาดหวังและความตองการของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน 

- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมุงเนนการใหบริการ ดาน

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ซึ่งไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

ISO 9001:2015 และไดรับการรับรอง ISO 9001:2008 จากปการศึกษาท่ีผานมา ในสวนของศูนยวิทยบริการ ไดเพ่ิม

ชวงเวลาการใหบริการ จากเวลา 08.30 – 18.00 น. เปน 08.15 – 18.30 น. ตามผลการสํารวจความตองการของ

ผูใชบริการ  

- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการดําเนินงานท่ีรักษามาตรฐานระยะเวลาการให บริการตามท่ี

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพ่ือสรางความพึงพอใจแกนักศึกษาผูรับบริการ โดยในปการศึกษา 2563 สามารถบรรลุ

เปาหมายและไดคาคะแนน 5.00 คะแนน  

4. หลักการรับผิดชอบ  

มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและผูบริหารได

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อยางครบถวนและครอบคลุมภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 7 และ 8 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  โดยไดกําหนดเปน 4 

พันธกิจ ประกอบดวย 1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 2) วิจัย 

บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน 3) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และ 4) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งในการจัดการศึกษาน้ัน ไดมี

ขอกําหนดใหทุกหลักสูตรจะตองบริหารหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดจากหนวยงานตนสังกัด คือ สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมท้ังบางหลักสูตรตองผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดวย กอนท่ีจะรับสมัครนักศึกษาใหม 

และกําหนดใหมีการประเมินตนเองและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ทุกปการศึกษา  
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สําหรับการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดมอบหมายสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ทําหนาท่ีในการสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมท้ังพัฒนาระบบงานการ

ใหบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการใหบริการแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการประเมินในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 ในดานการวิจัยและการ

บริการวิชาการแกสังคมน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนาท่ีกํากับดูแล

ดานการบริหารงานวิจัยและเปนศูนยกลางในการสงเสริมการใหบริการวิชาการ การปรับปรุง ถายทอด และการพัฒนา

เทคโนโลยี โดยจัดทําการสํารวจความตองการของชุมชน และประสานงานกับคณะและหนวยงานระดับคณะรับไป

ดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการ ตามความคาดหวังของประชาชน ซึ่งมีผลการประเมินในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและทองถ่ินน้ันน้ัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมอบหมายใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานดําเนินการ และไดรับผลการ

ประเมินประกันคุณภาพอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83  และในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จะมีศูนยวิทยบริการซึ่งเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน

โดยรอบ เน่ืองจากมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ โดยในปการศึกษา 2563 ไดรับผลการประเมินประกันคุณภาพอยู

ในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67  

5. หลักความสุจริตและโปรงใส  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการดําเนินงานดวยความสุจริตและโปรงใสในการดําเนินงาน โดยมีการรายงาน

การเงินและบัญชี เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในทุกไตรมาส (5-5.1(4)-NSRU-5.3) 

และมหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการบริหารการเงินและบัญชี การบริหารแผนงาน การ

ประกันความเสี่ยงในระดับตาง ๆ รวมถึงมีคณะกรรมการติดตาม กํากับยุทธศาสตรท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ

ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานักและสถาบัน แลวรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พรอมเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกระบวนการเปดเผย

อยางตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม

ตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยและเว็บไซตหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายการกํากับ ดูแลองคการท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน นอกจากน้ี 

มหาวิทยาลัยยังมีฝายงานประชา สัมพันธ รวมท้ังจัดทําเว็บไซต สื่อสังคมออนไลน และสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือแจงขอมูลขาวสาร อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา การบริการวิชาการ การบริการอ่ืน ๆ และการจัดซื้อจัดจาง

อิเล็กทรอนิกส ใหกับประชาชนท่ัวไปใหสามารถรับรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 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 เพ่ือใหมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู 

ทําความเขาใจ แสดงทัศนะ เสนอปญหา หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ คิดแนวทาง แกไขปญหา รวมท้ังในกระบวนการ
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ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา เชน 

- โครงการศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2563"  

- การประชุมของคณะ สํานัก สถาบัน ท่ีมีคณะกรรมการประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขารวม  

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีตัวแทนจากหัวหนาหนวยงาน ท้ังคณบดี ผู อํานวยการศูนย 

ผูอํานวยการสํานัก 

- การเขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

- การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)รวมกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน          

นอกจากน้ี ในทุกเดือนยังมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย ตัวแทนคณาจารยท่ีไดรับการคัดเลือก มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ 

แสดงทัศนะ เสนอปญหา รวมคิดแนวทางการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมในกระบวนการ พัฒนา

รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงานในการจัดการศึกษาและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยไดเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษา บุคลากร และผูมีสวนไดเสียภายนอก

มหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นหรือรองเรียนมายังผูบริหารโดยตรงผานทางโทรศัพท และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  

7. หลักการกระจายอํานาจ  

อธิการบดีท่ีเปนผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมีการบริหารงานโดยถือหลักการกระจายอํานาจ ความ

รับผิดชอบ และการดําเนินการใหแกรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีฝายตาง ๆ รวมท้ัง คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก และ

สถาบัน  โดยใหมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนในการบริหารงาน วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานอ่ืน ๆ 

ท่ี เก่ียวของภายใตกรอบอํานาจของกฎหมาย สงผลทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ชัดเจน ถูกตอง โดยบุคลากร ผูมี

สวนไดเสีย และผูรับบริการมีความพึงพอใจ   

8. หลักนิติธรรม  

ผูบริหารโดยอธิการบดีและคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยการยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของเปนหลัก ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เปนตน โดย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ ท่ีใชในมหาวิทยาลัย ตอง

ผานกระบวนการคัดกรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และสวนงานวินัยและนิติกร 

ของกลุมงานการเจาหนาท่ี ท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ ท้ังในสวนของการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ 

กิจการนักศึกษา กอนท่ีจะนํามาหารือในคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  จากน้ันจึง

ผานความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัยในการออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ รวมถึงชวยตีความในขอ

กฎหมายท่ีอาจกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  เพ่ือใชเปนหลักในการบริหารงานทําใหเกิดความสุจริต โปรงใส ยุติธรรม  

เสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําเปนรูปเลม และในเว็บไซต

ประกาศไปยังทุกหนวยงานและเผยแพรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยยังไดมีการทบทวนกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง เปนธรรม และเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันอีกดวย  

นอกจากน้ียังมีสํานักงานตรวจสอบภายใน  ท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระในการตรวจสอบหนวยงานให

ดาํเนินการใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว รวมท้ังมีคณะกรรมการอุธรณรองทุกข เพ่ือรับขอรองเรียนท่ีอาจเกิด

จากการใชระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพ่ือใหการใชอํานาจของระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการมีความเปนธรรมไม

เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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9. หลักความเสมอภาค  

ผูบริหารไดกําหนดเปนกลยุทธท่ีชัดเจนในการสรางโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนและประชาชนท่ัวไปท่ีจะเขา

มาศึกษาในมหาวิทยาลัย  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะไดรับการบริการดานวิชาการและอ่ืน ๆ อยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนนักศึกษาไทย นักศึกษาตางชาติ รวมท้ังนักศึกษาท่ีมีความพิการทางรางกาย  รวมท้ังมีประกาศ 

ระเบียบ หลักเกณฑ คณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา แกนักศึกษา ทุนวิจัย และงบประมาณในการบริการวิชาการ

ตาง ๆ แก บุคลากรในทุกหนวยงานเพ่ือใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน  

ในการรับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือก โดยมีระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑกําหนดวิธีปฏิบัติ

ไดอยางเปนระบบ ชัดเจน ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการและการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเก่ียวของทําใหเกิด

ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน รวมท้ังจะมีการประกาศไปยังหนวยงานตาง ๆ ผานบอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซต

มหาวิทยาลัย ขณะท่ีการสรรหา การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนตําแหนงของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มี

ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑกําหนดวิธีปฏิบัติอยางเปนระบบ ชัดเจน โดยบุคลลากรมีสวนรวมในการสรรหา รวมท้ังมี

สภามหาวิทยาลัยท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีไมไดมีสวนไดสวนเสียเปนผูคัดกรอง ซึ่งภายในปการศึกษา 2563 ไมพบ

ขอรองเรียนจากกระบวนการสรรหา จากการสรรหาผูบริหารในระดับคณะ ศูนย  สํานัก จํานวน 5 ตําแหนง ไดแก 

ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  

ผูบริหารยึดหลักแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข คือ การเคารพ

มติของเสียงสวนใหญ ขณะเดียวกันก็เคารพในความเห็นท่ีแตกตาง โดยมหาวิทยาลัยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ทุกเดือน เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของผานคณบดีและผูอํานวยสํานัก สถาบัน ซึ่งมีท้ังเรื่องท่ีสามารถ

นํามติไปดําเนินการได และบางเรื่องตองนําเขาขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี เน่ืองจากมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล คือ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 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 แผนปฏิบัตริาชการและแผนปฏบัิติการ 2563  

5-5.2(4)-NSRU-2 ดัชนีช้ีวัดผลงาน ในการดําเนินงาน ปการศึกษา 2563  

5-5.2(4)-NSRU-3 คําสั่งแตงตั้งกลุมงานของสํานักงานท่ีกํากับติดตามการบรหิารงานดวยหลักธรรมาภบิาล 

5-5.2(4)-NSRU-4 รายงานการบรหิารงานดวยหลักธรรมาภบิาล ประจําปการศึกษา 2563 

5-5.2(4)-NSRU-1.1 คํารับรองการปฏิบัตริาชการระหวางนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคกับอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

5-5.2(4)-NSRU-1.2 คําสั่งคณะกรรมการติดตามกํากับยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลยั 

5-5.2(4)-NSRU-1.3 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2563   

5-5.2(4)-NSRU-1.4 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สาํนัก 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  ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

5-5.2(4)-NSRU-1.7 ตัวอยางรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 

5-5.2(4)-NSRU-2.1 นโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

5-5.2(4)-NSRU-2.2 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ระยะท่ี 1 พ.ศ.2561-2564 

5-5.1(4)-NSRU-2.5 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 1 (28 มกราคม พ.ศ. 2564) 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 2 (22 เมษายน พ.ศ. 2564) 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 3 (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายงานการเงินประจาํไตรมาส 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  ระบบบริการการจดัการ 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 แผนบรหิารความเสีย่งของทุกหนวยงาน 

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 ตัวบงช้ีท่ี 1 ระดับความสําเร็จของ

รอยละ เฉลี่ยถวงนํ้าหนักใน ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาใหม 

5-5.2(4)-NSRU-4.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

5-5.2(4)-NSRU-4.2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

5-5.2(4)-NSRU-4.3 รายงานการประเมินตนเอง สํานักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2563 

5-5.2(4)-NSRU-4.4 รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจยัและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2563 

5-5.2(4)-NSRU-4.5 รายงานการประเมินตนเองสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 

5-5.2(4)-NSRU-4.6 รายงานการประเมินตนเอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาํปการศึกษา 2563 

5-5.2(4)-NSRU-5.1 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 1 (28 มกราคม พ.ศ. 2564) 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 2 (22 เมษายน พ.ศ. 2564) 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 เรื่อง รายงานการเงินประจําไตรมาส 3 (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายงานการเงินประจาํไตรมาส 4  

5-5.2(4)-NSRU-5.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ติดตาม กํากับยุทธศาสตร พัฒนามหาวิทยาลัย 

5-5.2(4)-NSRU-5.3 ตัวอยางรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 ผลการปฏิบัติตาม มติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 
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5-5.2(4)-NSRU-5.4 

- เว็บไซตมหาวิทยาลยั http://www.nsru.ac.th/ 

- เฟสบุค https://www.facebook.com/nsrunews/ 

- NSRU Channel มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค https://www.youtube.com/channel/UC36Zi0jqe2n-

_FG1E2bBZ4g 

- อินสตราแกรม https://www.instagram.com/nsru_news/ ฯลฯ 

5-5.2(4)-NSRU-5.5 รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  

and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 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 ประชุมคณะกรรมการสงเสรมิกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี2/2564 

http://www.nsru.ac.th/th/event/2054 

5-5.2(4)-NSRU-6.3 ตัวอยางภาพ ประชุมวิชาการเครือขาย สํานักวิทยบริการฯ มรภ.ภาคเหนือ ครั้งท่ี 11 

http://www.nsru.ac.th/th/event/2090 

5-5.2(4)-NSRU-6.4 ตัวอยางภาพ การประชุมคณะกรรมการบรหิาร http://www.nsru.ac.th/th/event/2055 

5-5.2(4)-NSRU-6.5 ตัวอยางภาพ ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัท่ัวประเทศ และ

รวมรับฟงการเสวนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 1/2564 

https://photos.google.com/share/AF1QipPXeVWbT3JSsAbIjKsMYVLwSFDS__QO7botgYcVGpZQAUVv41yl

2XD00D51IBlfOQ?key=SmszZnhXS1ZwcDllWmNqdHYyZWxVNkpjY0FRa1ZB 

5-5.2(4)-NSRU-6.6 ตัวอยางภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค MOU ความรวมมือกับโรงเรยีน 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 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://ait.nsru.ac.th/directDean.php 

5-5.2(4)-NSRU-7.1 คําสั่งมอบอํานาจรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2560 

http://personel.nsru.ac.th/คําสั่ง%20มหาลัย/มอบอํานาจใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการ%20ปฏิบัติราชการ

แทน%202560.pdf 

5-5.2(4)-NSRU-7.2 คําสั่ง การมอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบันและหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ือยางอ่ืนท่ี

มีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 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 ในเว็บไซตสภามหาวิทยาลยั  http://council.nsru.ac.th/index.php 

5-5.2(4)-NSRU-8.6 ตัวอยาง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 เรื่อง การพิจารณา (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค เรื่อง การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค

ปกติ กศ.บป. ในชวงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... 

http://www.nsru.ac.th/th/event/2160
http://www.nsru.ac.th/th/event/1994
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5-5.2(4)-NSRU-8.7 เว็บไซตสาํนักงานตรวจสอบภายใน http://audit.nsru.ac.th/ 

5-5.2(4)-NSRU-8.8 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

5-5.2(4)-NSRU-9.2 ตัวอยาง ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 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 และบรกิารวิชาการ 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 เว็บไซตรับสมัครงานกองการเจาหนาท่ี http://www.nsru.ac.th/th/news/recruitment/recruit 

5-5.2(4)-NSRU-9.7 ประกาศผลการลงคะแนนหยั่งเสยีง ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร คณบดคีณะมนุษยศาสตรฯ 

คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  

ประกาศผลการลงคะแนนหยั่งเสยีง 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 วาดวยการดาํเนินการ ทางวินัย การสอบสวน การ

พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.2562 

5-5.1(4)-NSRU-10.4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ อุทธรณและรองทุกข   

5-5.1(4)-NSRU-10.5 รูปกิจกรรม ปฐมนิเทศผูปฏบัิติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 

ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563http://www.nsru.ac.th/th/event/2035 

 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

ผลดําเนินงาน 

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีผานมาน้ัน มีจุดมุงหวังเพ่ือใหทุกหนวยงานแสวงหาองคความรูใหมจาก

การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ เทคนิคการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประสบการณเฉพาะบุคล มารวม

ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และนําความรูน้ันมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ภายใตการนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามแนวทางการสงเสริมและกํากับติดตามการจัดการความรู

ของหนวยงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีคาดหวัง ดังน้ี  

  ดานการสงเสริม/สนับสนุน 

      1. ทบทวนนโยบายการจัดการความรูฯ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ระดับ

หนวยงาน และสอดคลองกับการดําเนินงานในสถานการณปจจุบัน 

      2. สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใชในการดําเนินงานดานการจัดการความรู แกทุกหนวยงาน  

      3. มีการจัดทําแผนการจัดการความรู และกระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงาน  

      4. จัดหาแหลงรวมรวบเผยแพรความรู และขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน 

          http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km (เพจการจัดการความรู) 

http://audit.nsru.ac.th/
http://www.nsru.ac.th/th/event/1938
http://www.nsru.ac.th/th/event/2035
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          https://blog.nsru.ac.th/ (nsru blog มุมแลกเปลี่ยนความรู) 

          http://ns.nsru.ac.th/  (คลังความรูเพ่ือการแบงปน) 
          

  ดานการกํากับติดตามการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยมอบหมายสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน ดานการ

จัดการความรู การติดตามและประเมินผลการดําเนินการจัดการความรูจากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการกํากับ

ติดตามดําเนินงานและผลการติดตาม ดังน้ี  

 การติดตามคร้ังท่ี 1 (สิงหาคม–ตุลาคม 2563) 

    กิจกรรมท่ีติดตาม 

     1. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู ปการศึกษา 2563 ระดับหนวยงาน 

     2. การจัดทําแผนการจัดการความรู ระดับหนวยงาน ท้ัง 10 หนวยงาน 

 วัตถุประสงคของการติดตาม 

     1. เพ่ือใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู ภายในหนวยงาน ท่ีมีกระบวนการและ

ข้ันตอนเปนไปตามแนวทางการจัดการความรูท่ีเหมาะสม 

     2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบขอมูลประเด็นการจัดการความรู ระดับคณะ /สํานัก สถาบัน ใหมีความครบถวน 

ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

          ระดับคณะ ไดแก 1) ดานการจัดการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต 

          2) ดานการวิจัย 

          ระดับสํานัก/สถาบัน ไดแก 1) ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหนวยงาน พัฒนาบุคลากร 

 วิธีการกํากับติดตาม 

     1. ช้ีแจงนโยบายการดําเนินงานและเปาหมายจัดการความรูระดับคณะ สํานัก/สถาบัน ในการประชุม

คณะอนุกรรมการวิชาการฯ 

     2. บันทึกขอความเวียนติดตามการจัดทําแผนฯ ใหทุกหนวยงานจัดสงแผนการจัดการความรูระดับหนวยงาน 

แกมหาวิทยาลัยฯ 

     3. จัดเก็บรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูลลงในเว็บเพจการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

 ผลการติดตามพบวา ทุกหนวยงานมีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน

ครบถวน ครอบคลุมดานการผลิตบัณฑิต และการวิจัย สําหรับหนวยงานระดับคณะ และดานการพัฒนาองคกร ในระดับสํานัก

และสถาบัน ประเด็นความรูท่ีไดท้ัง 10 หนวยงาน มีดังน้ี 

 

 

 

 

ดานการผลิตบัณฑิต ไดแก 

1. ทักษะการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3. สงเสริมนักศึกษาใหมีความรูและคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4. การพัฒนาอาจารยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหมีสมรรถนะสูงข้ึนและการจัดการความรูในองคกร 

5. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานสมรรถนะการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ดานการวิจัย ไดแก 

1. การเพ่ิมขีดความสามารถดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนําไปใช
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ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนและทองถ่ิน 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถทางดานวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะทาง

วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 

3. การสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

4. การจัดการเรียนรูดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

5. การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพคณาจารยสมรรถนะดานงานวิจัยเพ่ือการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม 

ดานการพัฒนาหนวยงานสนับสนุน ไดแก 

1. ข้ันตอนพิธีการวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา 

2. การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน: คูมือการปฏิบัติงาน 

3. การจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ (การรับสมัครนักศึกษา) 

4. การพัฒนากระบวนการใหการปฏิบัติงานประจําดวยระบบสารสนเทศ 

5. การใชวิจัยเปนฐานในการนําองคความรูมาถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเปนตนแบบของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

ตัวชี้วัดของการติดตามคร้ังท่ี 1 
 

 

การติดตามคร้ังท่ี 2 (กุมภาพันธ 2564) 

กิจกรรมท่ีติดตาม 

1. ติดตามความกาวหนาการจัดการความรู ระดับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 

2. สํารวจการดําเนินโครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงาน 

วัตถุประสงคของการติดตาม 

1. เพ่ือติดตามการดําเนินงาน และรับทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการจัดการความรูของแตละ

หนวยงานพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 

2. เพ่ือใหทุกหนวยงานมีการดําเนินโครงการ /กิจกรรมครบถวนตามแผนฯ 

วิธีการกํากับติดตาม 

1. บันทึกขอความเวียน ท่ี ว645/2563 ลงวันท่ี 14  ธันวาคม 2563 เรื่อง ติดตามรายงานความกาวหนาผลการ

ดําเนินงานระดับหนวยงาน รอบ 6 เดือน ตามแบบฟอรม KM1_NSRU  

2. ติดตามผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนฯ 
 

ผลการติดตามพบวา  

1. การดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน มีการดําเนินงานเปนไปตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน จํานวน 8 หนวยงาน (ประกอบดวย 3 คณะ และ 5 

หนวยงานสนับสนุน) 

ตัวชี้วดั คาเปาหมาย ผลของเปาหมาย สถานะ 

คณะ /สํานัก /สถาบัน มีแผนการจัดการความรู ระดับ

หนวยงานที่มีการกระบวนการและขั้นตอนเปนไปตามแนว

ทางการจัดการความรู จาก ก.พ. 

รอยละ 100  ดําเนินการครบถวน 

ทั้ง 10 หนวยงาน 
(รอยละ 100) 

บรรลุ 

จํานวนประเด็นความรูภาพรวม ทั้งดานผลิตบัณฑิต ดาน

การวิจยั และดานการพัฒนาหนวยงาน 

ไมนอยกวา 

10 ประเด็น

ความรู 

10 ประเด็นความรู บรรลุ 
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2. กรณีท่ีบางหนวยงานยังไมไดจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม เน่ืองมาจาก 1) ยังไมถึงชวงระยะเวลาการ

ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานท่ีกําหนด  และ 2) มีการเลื่อนแผนการดําเนินงาน เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนวาระ

ของคณะผูบริหาร และผูรับผิดชอบงานในสวนท่ีเก่ียวของ 

3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรายงานผลการกํากับติดตาม การดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 

เดือน แกรองอธิการบดีฝายวิชาการฯ แจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการดานวิชาการ และคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือ

รับทราบ และใหขอเสนอแนะ 
 

ตัวชี้วัดของการติดตามคร้ังท่ี 2 

 

การติดตามคร้ังท่ี 3 (เมษายน 2564) 

กิจกรรมท่ีติดตาม 

1. ติดตามความกาวหนาการจัดการความรู ระดับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน 

2. สํารวจการดําเนินโครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงาน 

วัตถุประสงคของการติดตาม 

1. เพ่ือติดตามการดําเนินงาน และรับทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการจัดการความรูของแตละ

หนวยงานพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 

2. เพ่ือใหทุกหนวยงานมีการดําเนินโครงการ /กิจกรรมครบถวนตามแผน 

3. เพ่ือประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ ของแตละหนวยงาน 

4. เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน 

วิธีการกํากับติดตาม 

1. บันทึกขอความ ติดตามรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน รอบ 9 เดือน ตาม

แบบฟอรม KM2_NSRU  

2. ติดตามการดําเนินโครงการ /กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 ผลการติดตามพบวา ชวงการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ระหวางกุมภาพันธ – เมษายน 64) การดําเนินกิจกรรม

ตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน มีการดําเนินงานเปนไปตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามแผนการจัดการ

ความรูของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. หนวยงานท่ีมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานครบถวน จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักงานอธิการบดี  และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

2. หนวยงานท่ีมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานเพียงบางสวน จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

3. หนวยงานท่ียังไมดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร  และคณะ

วิทยาการจัดการ 

ตัวชี้วดั คาเปาหมาย ผลของเปาหมาย สถานะ 

หนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน มีการดําเนินงานครบถวนตาม

รอบระยะเวลาที่กําหนด ไวตามแผน 

ครบทั้ง 10 

หนวยงาน 
(รอยละ 100) 

ดําเนินการ 8 

หนวยงาน 

ไมบรรลุ 
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ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน และแนวทางแกไขจากผูบริหารในภาพรวม 

1. มีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารตามวาระในบางหนวยงาน จึงสงผลใหการดําเนินกิจกรรมบางสวนมีความ

ลาชา และมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ 

2. บางหนวยงานการเลื่อนระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม เพราะไดรับผลกระทบจากการท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

ประกาศมาตรากรปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 สงผลใหบางหนวยงานไมสามารถดําเนินการจัด

กิจกรรมได ท้ังน้ีมหาวิทยาลัย และสวนงานท่ีเก่ียวของไดมีนโยบายขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในภาพรวม 
 

ตัวชี้วัดของการติดตามคร้ังท่ี 3 
 

 

การติดตามคร้ังท่ี 4 (สิงหาคม-กันยายน 2564) 

กิจกรรมท่ีติดตาม 

1. ติดตามความกาวหนาการจัดการความรู ระดับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน 

2. ติดตามผลดําเนินโครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงาน 

3. ติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน  

วัตถุประสงคของการติดตาม 

1. เพ่ือติดตามการดําเนินงาน และรับทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการจัดการความรูของแตละ

หนวยงานพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 

2. เพ่ือใหทุกหนวยงานมีการดําเนินโครงการ /กิจกรรมครบถวนตามแผน 

3. เพ่ือประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ ของแตละหนวยงาน 

4. เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน 

วิธีการกํากับติดตาม 

1. บันทึกขอความเพ่ือติดตามรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน รอบ 12 เดือน ตาม

แบบฟอรม KM2_NSRU  

2. ติดตามผลของการจัดการความรู และการนําความรูไปใชประโยชน ตามแบบฟอรม KM3_NSRU 

 ผลการติดตามพบวา ชวงการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ระหวางกุพฤษภาคม–สิงหาคม 64) การดําเนิน

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรูตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามแผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน มี

รายละเอียด ดังน้ี 

1. หนวยงานท่ีมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานครบถวนเปนไปตามแผนฯ ไดแก คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี  และสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ตัวชี้วดั คาเปาหมาย ผลของเปาหมาย สถานะ 

หนวยงานดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรูให

บรรลุตามแผนที่กําหนด 

รอยละ 80 ของ

หนวยงาน

ทั้งหมด 

สถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 สงผลให

การดําเนินงานไม

เปนไปตามแผน 

ไมบรรลุ 

จํานวนองคความรูที่ไดจากการดําเนินกจิกรรม อยางนอย 10 

องคความรู 

ไมบรรลุ 
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2. หนวยงานท่ีมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานครบถวน แตลาชากวาแผนฯ ไดแก    

คณะครุศาสตร เน่ืองจากผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมเปนเดือน

สิงหาคม 
 

การติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน 

 การติดตามการนําองคความรูไปใชประโยชนน้ัน ทุกหนวยงานมีการรายงานผลการนําความรูไปใชประโยชนท้ัง

ในดานการสงเสริมการผลิตบัณฑิต การวิจัย สําหรับหนวยงานระดับคณะ และดานการบริหารจัดการ/พัฒนาองคกร 

สําหรับหนวยงานสนับสนุน แตยังไมสะทอนใหเห็นวาความรูน้ันคือสิ่งใด นําไปใชท่ีใด/กลุมใด วิธีการนําความรูไปใชและ

ผลของการนําความรูไปใชเปนอยางไร ซึ่งการนําเสนอรายงานผลมีเพียงภาพรวมการนําไปใชประโยชนเทาน้ัน 
 

ผลสําเร็จของการสงเสริมการจัดการความรู 

ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูแตละองคความรู จะพิจารณาจากการบรรลุ

เปาหมายตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของแตละองคความรู  โดยใชผลของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบท่ี 5 ตัวบงช้ีท่ี 5.2 เกณฑมาตรฐานขอ 5 มาใชในการคํานวณความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน 
 

 การคํานวณคะแนน 

 

 

 

 

 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละความสําเร็จของการจัดการความรูในภาพรวม 60 70 80 90 100 

 

 จากผลการประเมินผลการจดการความรูตามเกณฑการประเมินคุณภาพฯ จากหนวยงานท้ัง 10 หนวยงาน มี

หนวยงานท่ีการดําเนินงานตามแผนฯและผานการประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพภายใน จํานวน 8 หนวยงาน คิดเปน

รอยละ 80  มีผลสําเร็จของการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 3 คะแนน 
 

ขอสังเกตจากการกํากับติดตามฯ ในปการศึกษา 2563 

1. กิจกรรมการจัดการความรู ยังไมมีความหลากหลายและมีเพียงกิจกรรมท่ีดําเนินการภายใตการประเด็น 

การผลิตบัณฑิต และการวิจัยเทาน้ัน ยังไมพบการขยายผลไปยังประเด็นอ่ืน 

2. ในบางหนวยงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการนําความรูภายในหนวยงานไปถายทอดใหแก

หนวยงานภายนอก เชน กิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตรฯ ท่ีมีการนําความรูจากการจัดการเรียนการสอน/การ

บริการวิชาการ/งานวิจัยในรอบปท่ีผานมาซึ่งเปนองคความรูเดิมท่ีมีอยูแลว ไปถายทอดใหแกโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีบริการ (MOU-ECI63) แตกิจกรรม/โครงการดังกลาวไมถูกระบุไวในแผนการจัดการความรู เปนตน 

3. กิจกรรม/โครงการมีการดําเนินงานคอนขางลาชากวาแผนท่ีกําหนด การปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงาน

ภายใตสถานการณท่ีเปนอุปสรรคยังไมทันตอสถานการณเทาท่ีควร 

จํานวนหนวยงานที่มกีารดําเนินการจัดการความรู 

และผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในตัวบงชีท้ี่ 5.2 เกณฑขอ 5* 

 

จํานวนหนวยงานทั้งหมดภายในสถาบัน 

X 100 



201 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

4. การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน การใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อุปสรรคแกหนวยงานตาง ๆ ยัง

ไมสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมเทาท่ีควร การสื่อสารระหวางหนวยงานนอย ซึ่งสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานในบางหนวยงาน 
 

แนวทางการปรับปรุงในปการศึกษา 2564 

1. จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท้ัง 10 

หนวยงาน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรู /เทคนิคตาง ๆ รวมกันท้ังในดานวิชาการ และเทคนิคการปฏิบัติ ซึ่งจะ

กอใหเกิดองคความรูใหมท่ีแสดงถึงเอกลักษณของการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน (รอบท่ีผานมายังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม) 

2. ทบทวนกระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม มีความใกลชิดและการมีสวนรวมกับ

คณะ สํานัก/สถาบัน ตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหบรรลุเปาหมายในทุกหนวยงาน 

หลักฐาน 

5-5.2(5)-NSRU-1 แนวทางการดําเนินงานและกํากับติดตามการจดัการความรู ประจําปการศึกษา 2563 

5-5.2(5)-NSRU-2  ปฏิทินการดําเนินงาน ระดับคณะ/หนวยงาน และการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย 

5-5.2(5)-NSRU-3  แผนการจัดการความรูระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2563 

5-5.2(5)-NSRU-4  สรุปขอมูลการดําเนินงานตามกระบวนการ ข้ันตอนการจัดการความรู (7 ข้ันตอน) ตามแบบฟอรม 

รอบ 6 เดือน 

5-5.2(5)-NSRU-5  รายงานผลการดําเนินกิจกรรม โครงการตามแผนการจัดการความรู รอบ 6 เดือน (KM2_NSRU6) 

5-5.2(5)-NSRU-6  สรุปขอมูลการดําเนินงานตามกระบวนการ ข้ันตอนการจัดการความรู (7 ข้ันตอน) ตามแบบฟอรม 

รอบ 9 เดือน 

5-5.2(5)-NSRU-7  รายงานผลการดําเนินกิจกรรม โครงการตามแผนการจัดการความรู รอบ 9 เดือน (KM2_NSRU9) 

5-5.2(5)-NSRU-8  สรุปผลการกํากับติดตามการจดัการความรู ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน 

5-5.2(5)-NSRU-9  การนําองคความรูไปใชประโยชน (KM3_NSRU) 

 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผลดําเนินงาน  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรข้ึนเพ่ือดาํเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2563 โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2562 มาประกอบการพิจารณาซึ่งคณะกรรมการเสนอแนะใหแยกแผนบริหารบุคลากรกับแผนพัฒนาบุคลากร

ออกจากกันจึงเห็นควรดําเนินการตามขอเสนอแนะในการจดัทําแผนออกเปน 4 แผน  ดังน้ี 

1.แผนบริหารบุคลากร สายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัมีการประชุมกําหนดใหทุกคณะ จัดทําแผนบริหารอาจารย ตั้งแตการจัดทํากรอบ อัตรากําลัง  

สงเสริมใหทําผลการทางวิชาการ สรางแรงจูงใจตาง ๆ เชน สวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบ การยกยองเชิดชู 

กระบวนการกํากับติดตาม 

1.1  กําหนดใหคณะดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังนําสงหนวยงานกลุมงานการเจาหนาท่ี   

1.2 มหาวิทยาลัยมอบใหกลุมงานการเจาหนาท่ี ดาํเนินการจัดหาอัตรากําลังตามกรอบท่ีวาง 

1.3 บรรจุ แตงตั้งอาจารยและจัดสงใหคณะตามภาระงานของแตละคณะ 
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1.4 คณะดําเนินการปฐมนิเทศอาจารยบรรจุใหม จดัอบรมเพ่ิมความรูในการทําผลงานทางวิชาการ 

1.5 มหาวิทยาลัยแจงใหคณะดําเนินการพิจารณาความดีความชอบตามหลักธรรมภิบาล และแจงผลการ

พิจารณาตอมหาวิทยาลัย 

1.7 มหาวิทยาลัยและคณะมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติใหกับอาจารยท่ีมผีลงานดีเดน 

1.8 สนับสนุนใหอาจารยไดไปศึกษา อบรม เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนแบบ Active learning การศึกษาดูงาน

ท้ังในและตางประเทศ 

1.9 มีสวัสดิการดานคารักษาพยาบาลใหกับอาจารยและสวัสดิการดานท่ีพักอาศัย 
 

ผลการดําเนินงาน 

1.1 มีกรอบอัตรากําลัง กรอบอัตรากําลัง ป 2562- 2565 

1.2 มีการบรรจุแตงตั้งอาจารย สายวิชาการ 10 ครั้ง จํานวน 23 อัตรา 
 

อัตรากําลัง อัตราท่ีมีอยูตามกรอบ อัตรากําลังท่ีพึงม ี

สายวิชาการ 420 460 
 

อัตรากําลังท่ีขอเพ่ิมในป 2563 

อัตรากําลัง อัตราท่ีมีอยูในปจจุบัน อัตรากําลังท่ีพึงม ี

สายวิชาการ 407 460 

 

1.3 มีการปฐมนิเทศอาจารยท่ีไดรบัการบรรจุแตงตั้งใหม จดัอบรมเพ่ิมความรูในการทําผลงานทางวิชาการคิด

เปนรอย 80 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดท่ีเขารับการอบรม 

1.4 สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย 

1.5 สวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  

1.6 สวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร  

1.7 สวัสดิการดานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

2. แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 

แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ การศึกษาระดับปรญิญาเอก การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ การพัฒนาความรู

ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

2.1 สงเสริมใหทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

2.2 สงเสริมใหทุนสนับสนุนอาจารยการทําวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการจัด

อบรมเพ่ิมความรูในการทําผลงานทางวิชาการคิดเปนรอย 80 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดท่ีเขารับการอบรม 

2.3 กําหนดนโยบายใหคณะดําเนินการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2.4 กําหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณใหคณะดาํเนินการอบรมหรือสงอาจารยเขารับการอบรมทาง

วิชาการ/วิชีพ 

2.4 ใหผูรับทุนการศึกษา รายงานผลการศึกษา การสําเร็จการศึกษา เปนระยะ 

2.5 มีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในปงบประมาณ 2563 จํานวน   1 ครั้ง 
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ผลการดําเนินงาน 

2.1 มีอาจารยท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน  11  ราย  

2.2 มีอาจารยท่ีไดตําแหนงผลงานทางวิชาการ จํานวน 43  คน  

  - ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน  2 คน 

  - ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จาํนวน  41 คน 
 

                                                        โดยแยกตามคณะดังน้ี 

คณะ ผศ. รศ. 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 - 

ครุศาสตร 5 - 

วิทยาการจัดการ 14 - 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 1 

เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 1 

รวมท้ังสิ้น 41 2 
 

2.3 มีอาจารยเขารับการอบรม รอยละ 70  

2.4 มีอาจารยเกษียณอายุราชการ จํานวน 9 คน  

2.5 มีอาจารยท่ีลาออกจํานวน   10 ราย 
     

สาเหตุของการลาออกของอาจารย คือ  

1. สอบบรรจุเปนขาราชการ 

2. ไดงานใหม 

3. ยายกลับภูมิลาํเนาเดิม 

4. มีปญหาดานสุขภาพ/ดูแลบุพพาร ี

5. ทําธุรกิจสวนตัว 
 

3 แผนบริหารบุคลากร สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัมีการประชุมกําหนดใหทุกคณะ จัดทําแผนบริหารบุคลากร ตั้งแตการจัดทํากรอบอัตรากําลัง สราง

แรงจูงใจตาง ๆ เชน สวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบ พัฒนาองคความรูตางๆ  เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการกํากับติดตาม 

1. กําหนดใหคณะดําเนินการจดัทํากรอบอัตรากําลังนําสงหนวยงานกลุมงานการเจาหนาท่ี   

2. ประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน  7  ครั้ง  8 คน 

3. มีบุคลากรสายสนับสนุนเกษียณอายุราชการ  จํานวน  2 คน และบุคลากร ลาออกจํานวน 12 คน 

4. มีสวัสดิการดานคารักษาพยาบาลใหกับอาจารยและสวัสดิการดานท่ีพักอาศัย 

ผลการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการจดัทํากรอบอัตรากําลังป 2562-2565  

2. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกลุมงานการเจาหนาท่ีดําเนินการบรรจแุตงตั้งพนักงานใหตรงกับกรอบอัตรากําลัง 
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อัตรากําลัง อัตราท่ีมีอยูตามกรอบ อัตรากําลังท่ีพึงม ี

สายสนับสนุน 223 308 
 

อัตรากําลังท่ีขอเพ่ิม ในป 2562 

อัตรากําลัง อัตรากําลังท่ีขอเพ่ิม อัตรากําลังท่ีพึงม ี

สายสนับสนุน 178 308 
 

3. มีสวัสดิการดานท่ีพักอาศัยใหกับบุคลากร  

4. มีสวัสดิการชวยเหลือดานการศกึษาของบุตร  

5.มีสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาล   
 

4. แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัมีการประชุมกําหนดใหทุกคณะ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสงเสริมใหพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน ท่ี

เหมาะสมกับตําแหนง เพ่ือวามพรอมในการเขาสูตําแหนง 

กระบวนการกํากับติดตาม  

1) มหาวิทยาลัยสงเสรมิเพ่ิมศักยภาพใหกับบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานและพัฒนาความกาวหนาใน

วิชาชีพของตนเอง  

2)ในสวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายบริการไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพตามกิจกรรม/โครงการ

พัฒนาความรูใหสอดคลองกับบริบท/หนาท่ีของสายงานน้ันๆ และเพ่ิมโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงในระดับท่ี

สูงข้ึนในโครงการสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร 

3) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน เพ่ือทําการประเมินคางานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามขอบังคับเพ่ือให

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตําแหนงชํานาญงาน ชํานาญการ 
 

ผลการดําเนินงาน 

1)รอยละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารับการพัฒนาความรูความสามารถและความกาวหนาในวิชาชีพ รอยละ  

97.45  

 2) ทุกหนวยงานรายงานผลการดาํเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน กลุมงาน

การเจาหนาท่ี  

3) มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ทําผลงานการดํารงตาํแหนงท่ี

สูงข้ึน โดยใหทําการวิเคราะหคางาน ท่ีแตละตาํแหนงรับผดิชอบ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบตําแหนงของพนักงาน

สายสนับสนุน เพ่ือรองรับพนักงานท่ีจะเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนและพนักงานจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับและ

ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตําแหนงท่ีไดดําเนินการประเมินคางานแลว  

พนักงานท่ีดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน จํานวน 14 ตําแหนง 

ระดับชํานาญงาน 2 อัตรา 

ระดับชํานาญการ 70 อัตรา 

รวมท้ังสิ้น 72 อัตรา  

คิดเปนรอยละ 32.2 
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มหาวิทยาลยัฯไดดําเนินการจดัทํา  

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจายคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนคณะกรรมการท่ีทํา

หนาท่ีเก่ียวกับการปะเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 2563ไดเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

6/2563    

2.ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค เรื่องเกณฑการแตงตั้งระดับคุณภาพของผลงาน และแบบประเมิน

งานวิจัยแบบประเมินคูมือปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห และแบบประเมินผลงานเชิงคุณภาพเชิง

สังเคราะห ผลงานในลักษณะอ่ืนกําหนดระดับตําแหนงสูงข้ึน ไดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรคครั้งท่ี 11/2563    

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องโครงรางการเขียนผลงานการขอออกําหนดระดับตําแหนงและ

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทท่ัวไป และ

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรคครั้งท่ี 11/2563  

4. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ท่ี 023/2564 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (สายสนับสนุน) ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค 

ซ่ึงในขณะนี้อยูในขั้นตอนการออกประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการประเมินและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทท่ัวไป และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติงาน 

เปนระดับชํานาญงาน ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ  

      สาเหตุท่ีทําใหการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนลาชา เน่ืองจากมีการ

เปลี่ยนแปลงผูบริหารชุดใหมภายในมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค      

4.) มีจํานวนพนักงานลาออกในปงบประมาณ 2563 จํานวน 11   ราย 

สาเหตุของการลาออกของพนกังานฯสายสนับสนนุ คือ 

1. ไดงานใหม 

2. ยายกลับภมูิลําเนาเดมิ 

3. มีปญหาดานสุขภาพ 

4. ประกอบอาชีพสวนตัว เชน ทําไร ทําสวน ทําธุรกิจ 

การสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร ไดดําเนินการสรุปผลใหคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรครับทราบในคราวประชุม ครั้งท่ี  19/2563  เมื่อวันท่ี 15  ธันวาคม 2563 

สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562  ดังนี ้

สรุปผลการติดตามการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาประสงค 1 คณาจารยมีวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

1.1สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกคณาจารย เพ่ือมีวุฒิการศึกษาสูงข้ึน - - 

1.2.สงเสรมิคณาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 15 42 

เปาประสงค 2 สงเสริมใหคณาจารยมีความรูความสามารถและนาํไปใชในการนจัดการศึกษา 

2.1 รอยละของคณาจารยท่ีเขารับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู 90 90 

2.2 รอยละของคณาจารยท่ีมคีาเฉลี่ยผลการประเมินการสอน 3.51 

โดยนักศึกษา หรือคาเฉลีย่ผลการปฏิบัติงานประจําป/ภาคการศึกษา 

 

100 100 
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สรุปผลการติดตามการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาประสงค 3 บุคลากรสายสนับสนุนมีความรูความสามารถและนําไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนา

ความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง 

3.1รอยละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารับการพัฒนาความรู

ความสามารถและความกาวหนาในวิชาชีพ 

80 70 

3.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินงาน

ระดับ 4 ข้ึนไปหรือคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนจาก 5 ระดับ 

75 80 

 

คณะกรรมการพัฒนาแผนไดนําสรปุผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเขาท่ีประชุม คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีไมบรรลเุปาเพ่ือใหเปนไปตามแผน และมีการนํา

ผลการดําเนินงานมาวิเคราะห  ปรับปรุงการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ 2563  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

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 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 
2563 
5-5.2(6)-NSRU-13  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 10 
มีนาคม 2563 
5-5.2(6)-NSRU-14 รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป งบประมาณ 2563  รอบ 12 เดือน 
5-5.2(6)-NSRU-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคครั้งท่ี  9/2562 เมื่อวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2562  รอบ 6 เดือน 
5-5.2(6)-NSRU-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคครั้งท่ี 18/2562 เมื่อวันท่ี 
11 ธันวาคม  2562  รอบ 12 เดือน 
5-5.2(6)-NSRU-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการ  พิจารณาใหทุนการศึกษาและอบรม ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 
ตุลาคม 2562 

5-5.2(6)-NSRU-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาํหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
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19/2563 วันท่ี  15 ธันวาคม 2563 

5-5.2(6)-NSRU-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การกําหนดตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป และตําแหนงประเภทสนับสนุนบริการ สังกัดมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค พ.ศ. 2558 

5-5.2(6)-NSRU-20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2558 

5-5.2(6)-NSRU-21 จํานวนผูท่ีไดรับทุนการศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 2563 จํานวน  11   ราย 

5-5.2(6)-NSRU-22 จํานวนพนักงานสายวิชาการท่ีมตีําแหนงทางวิชาการ  ป 2563 รองศาสตราจารย จํานวน  2 ราย

ผูชวยศาสตราจารยจํานวน  41  ราย 

5-5.2(6)-NSRU-23 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยการจายคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนคณะกรรมการ

ท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงท่ีสงูข้ึน พ.ศ. 2563 

5-5.2(6)-NSRU-24 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรื่อง เกณฑการแตงตั้งระดับคณุภาพของผลงาน และแบบ

ประเมินงานวิจยัแบบประเมินคูมอืปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห และแบบประเมนิผลงานเชิง

สังเคราะห ผลงานในลักษณะอ่ืน กําหนดระดับตําแหนงสูงข้ึน 

5-5.2(6)-NSRU-25 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง โครงรางการเขียนผลงานการขอกําหนดตําแหนงระดับ

ตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทท่ัวไป และตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

5-5.2(6)-NSRU-26 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565 

 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบ

และกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกและ  

ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหน่ึงของการบริหารท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและ สอดคลองกับ

พันธกิจ และมีการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน 

ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานักและสถาบัน โดยมีมาตรฐานองคประกอบและตัวบงช้ี เปนแนวทางในการพัฒนา ซึ่ง

มีระบบและกลไกการดําเนินงาน 3 ระบบ ประกอบดวย ระบบการควบคุมคุณภาพ  หรือการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ มี 3 ระบบ 

1.ระบบการพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

2.ระบบการตรวจติดตามคณุภาพ(Quality Audit) 

3.ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี 

ระบบการพัฒนาคุณภาพ /การควบคุมคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีระบบการพัฒนาคุณภาพ ดังน้ี 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.

2563 

2. มีนโยบายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย กําหนดโดยผูบริหารสูงสุดและแจงหนวยงานตั้งแตระดับ

หลักสูตร คณะ สํานัก และสถาบัน ไดรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย 
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3. มีแผนงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเปนตนแบบเพ่ือดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีปฏิทิน

ดําเนินงานท่ีเปนกระบวนการ PDCA 

4. มีคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

5. มีตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกับพันธกิจหลัก และพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 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 ท่ี 10 สิงหาคม 2563 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 อาคาร 15  ช้ัน 2 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ประจําปการศึกษา 2563 วันพุธ ท่ี 23 ธันวาคม 2563  ณ  หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

(สําหรับผูไมมีประสบการณ) รุนท่ี 2 ณ หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

8. มีเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

กลไกการพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีกลไกการพัฒนาคุณภาพ ดังน้ี 

1. มีหนวยงานกํากับดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยและมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ซึ่งเปนผูบริหารแตละฝายทําหนาท่ีรับผิดชอบ และผูประสานผูจัดจัดเก็บขอมูล ตั้งแตระดับคณะ สํานักและสถาบัน  

2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. มีเครือขายการประกันคุณภาพภายใน และเครือขายการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

4. มีการจัดการอบรมโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและเชิญท่ีปรึกษา จากภายในและภายนอก 

- การอบรมเชิงปฏบัิติการ เรื่อง การทบทวนระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ระดับหลักสูตร วันจันทร ท่ี 10 สิงหาคม 2563 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 อาคาร 15  ช้ัน 2 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีผูเขารวมจํานวน 63 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร นักวิชาการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะทุกคณะ วิทยากรโดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ, อาจารย ดร.สมพร พูลพงษ  

- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ประจําปการศึกษา 2563 วันพุธ ท่ี 23 ธันวาคม 2563  ณ  หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีผูเขารวมจํานวน 75 คน ประกอบดวย คณะผูบริหาร อาจารยท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตรและ คณะ และนักวิชาการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ, ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล, และอาจารย ดร.สมพร พูลพงษ 

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

(สําหรับผูไมมีประสบการณ) รุนท่ี 2 ณ หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มี
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ผูเขารวมจํานวน 75 คน ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารยท่ีมีคุณสมบัติอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร (สําหรับผูไมมีประสบการณ) นักวิชาการศึกษาผูท่ีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และผูท่ีมี

สวนเก่ียวของ วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร  รอดอาวุธ รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ, และวิทยาการท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร  รอดอาวุธ, ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล, 

และอาจารย ดร.สมพร พูลพงษ 

5. ปการศึกษา 2562 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย เขาอบรม

เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอยางตอเน่ือง และข้ึนทะเบียนเรียบรอย ประกอบดวย ระดับ

หลักสูตร 38 คน ระดับคณะและสถาบัน 6 คน  

6. มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ  
 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี   

1.มีการประชุมเพ่ือการติดตามตรวจ และสอบคุณภาพ โดยใหหนวยงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานักหรือ

สถาบัน มีการรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 

2563 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 

2564 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2563 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2563 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2564 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 

- ท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 

- ท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2564 

- ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

     - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

     - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพและการกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน หนวยงานระดับหลักสูตร 

คณะ สํานักหรือสถาบัน จากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกหลักสูตร รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ และสํานักหรือสถาบัน ทุกหนวยงาน โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคุณภาพ และกลุมงาน

มาตรฐานการศึกษา เพ่ือใหคําแนะนําขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดําเนินงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. ตรวจสอบคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย วันท่ี 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 เพ่ือ
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ตรวจสอบคุณภาพ และใหคําแนะนํา ในการรายงานผลการดําเนินงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูลการ

ดําเนินงาน ตาม 5 องคประกอบ 20 ตัวบงช้ีของระดับสถาบัน 
 

การประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพ ดังน้ี   

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 ระหวางวันท่ี 4 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

3. มีผูบริหารรับผิดชอบการรายงานประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก

หรือสถาบัน 

4. มีการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ผานระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ไปยังหนวยงานตนสังกัด  
 

ผลจากการการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุน 

ทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด 

ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ตามตัวบงช้ีระดับสถาบัน ดังน้ี 
 

1.ระดับหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินตาม

เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได 3.63 คะแนน คุณภาพ

ระดับ ดี  และทุกหลักสูตรผานการกํากับมาตรฐาน (ตัวบงช้ี 1.1) โดยมีผลการประเมิน คุณภาพระดับดี จํานวน 55 

หลักสูตร และมีผลการประเมิน ระดับดีมาก 2 หลักสูตร 

2.ระดับคณะ 

ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินได 4.40 คะแนน คุณภาพระดับ ด ี

3. ระดับสํานักหรือสถาบัน  

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ี 5 ตัวบงช้ี 5.2 (เทียบเทาระดับคณะ) และตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตาม

ภารกิจ มีคาเฉลี่ยคะแนนรวมทุกหนวยงาน ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินได 4.68 คะแนน คุณภาพระดับ ดีมาก 

4. ระดับสถาบัน 

       มีผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ ประจําปการศึกษา 2563 ผลการประเมินได 4.62 คะแนน คุณภาพระดับ ดีมาก 

หลักฐาน 

5-5.2(7)-NSRU-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

พ.ศ.2563 

5-5.2(7)-NSRU-2  คูมือระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

5-5.2(7)-NSRU-3  นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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5-5.2(7)-NSRU-4  ปฏิทินดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

5-5.2(7)-NSRU-5  โครงการ/กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษา  

5-5.2(7)-NSRU-6  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

5-5.2(7)-NSRU-7  คําสั่งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 

5-5.2(7)-NSRU-8  บันทึกรายงานการประชุม  

5-5.2(7)-NSRU-9  หนังสือเชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญดานการอบรมประกันคณุภาพ 

5-5.2(7)-NSRU-10 รายช่ือคณะกรรมการพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5-5.2(7)-NSRU-11 บันทึกขอความแจงผลการตรวจสอบและกํากับติดตามการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

5-5.2(7)-NSRU-12 คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ระดับสถาบัน 

5-5.2(7)-NSRU-13 คําสั่งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

5-5.2(7)-NSRU-14 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร คณะ สํานักหรอืสถาบัน ประจําป

การศึกษา 2563 

5-5.2(7)-NSRU-15 ขอมูลการสงรายผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ สถาบันผานระบบ CHE QA Online 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

7 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

7 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา    
 ควรใหความรูเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ EdPEx หรือรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี

ดําเนินการในปจจุบัน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

  จัดกิจกรรมอบรมสรางความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐาน EdPEx หรือรูปแบบอ่ืนๆ ใหแกคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

(กลุมงานมาตรฐานการศึกษา) 

                     และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงาน 

ในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวนคณะวิชา ท้ังหมด 5 คณะ ดังตาราง

ตอไปนี้ 

องคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ ระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลติ

บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสรมิสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.8 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางสรรคนวัตกรรม 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของหลักสูตรท่ีมี

นักศึกษามีสวนรวม/สรางสรรค

นวัตกรรมท่ีรอยละ 100  
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

ผลลัพธ รอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงานทาง

วิชาการ  

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวน

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชนของจํานวน

งานวิจัยและงานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท้ังหมด ท่ีรอยละ 30  

3. การบริการ

วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรบัการพัฒนา

อยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชน

เปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนกําหนดใหเปน

คะแนนเตม็ 5 เทากับรอยละ 20 

4. ดานศิลป 

วัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5. การบริหาร

จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง  

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร

โดยรวม 

3.77 ดี 3.59 ดี 3.54 ดี 3.54 ดี 3.75 ดี 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

5.00 ดีมาก 3.68 ดี 4.17 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

4.97 ดีมาก 4.74 ดีมาก 3.57 ดี 3.68 ดี 5.00 ดีมาก 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

3.00 พอใช 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช 

1.6 การสงเสรมิสมรรถนะและ

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 

1.7 การสงเสรมิสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.8 รอยละของหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางสรรคนวัตกรรม 

4.23 ดี 4.38 ดี 2.27 ปรับปรุง 4.69 ดีมาก 2.78 พอใช 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบท่ี 1 4.37 ดี 4.42 ดี 3.94 ดี 4.49 ดี 4.07 ดี 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้
คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน

สรางสรรค และนวัตกรรม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

5.00 ดีมาก 3.03 พอใช 2.42 ปรับปรุง 5.00 ดีมาก 3.67 ดี 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 4.28 ดี 5.00 ดีมาก 

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชน 

2.50 ปรับปรุง 2.56 พอใช 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบท่ี 2 4.38 ดี 3.90 ดี 3.86 ดี 4.82 ดีมาก 4.67 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการ

วิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ชุมชน หรือสังคม 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ี

ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉลีย่คะแนน  องคประกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้
คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ ผลการประเมิน คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉลีย่คะแนน  องคประกอบท่ี 4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน 

4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

คณะ 

4.00 ดี 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5.3 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

4.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบท่ี 5 4.00 ดี 4.67 ดีมาก 4.33 ดี 4.67 ดีมาก 4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนรวม 5 

องคประกอบ 
4.42 ดี 4.44 ดี 4.05 ดี 4.68 ดีมาก 4.40 ดี 
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คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คะแนนท่ีได = 
 (4.42 + 4.44 + 4.05 + 4.68 + 4.40) 

 
 5 

 

 

 ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีคณะวิชา จํานวน 5 คณะ มีผลคะแนนเฉลี่ย

จากผลการประเมินของทุกคณะ ได  4.40 คะแนน คุณภาพระดับดี 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

4.10 คะแนน 4.19 คะแนน  4.19 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4.10 คะแนน 4.40 คะแนน  4.40 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4.10 คะแนน 4.40 คะแนน  4.40 คะแนน 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา    
 ควรใหความรูเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ EdPEx หรือรูปแบบอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากท่ีดําเนินการในปจจุบัน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

  จัดกิจกรรมอบรมสรางความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐาน EdPEx หรือรูปแบบอ่ืนๆ ใหแก
คณะกรรมการบริหารคณะ และสถาบัน 

 

หลักฐานอางอิง  
 5-5.3-NSRU-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปการศึกษา 2563 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ  ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี (กลุม

งานมาตรฐานการศึกษา) ผูอํานวยการสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

หนวยงานในสถาบัน โดยมีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนา

คุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน

คุณภาพเพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบการ

ประกันคณุภาพหลักสตูรและคณะ 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดทําระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ ดังน้ี 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง  นโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงช้ี ระดับคณะ 

ระดับสถาบัน รวมถึงหนวยงานสนับสนุน   

2. กําหนดคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. กําหนดคูมือระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

4. กําหนดคูมือการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

5. กําหนดคูมือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

6. กําหนดคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

7. โครงการและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีเปนการการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ระดับ

หลักสูตร วันจันทร ท่ี 10 สิงหาคม 2563 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 อาคาร 15  ช้ัน 2 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําป

การศึกษา 2563 วันพุธ ท่ี 23 ธันวาคม 2563  ณ  หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สําหรับผู

ไมมีประสบการณ) รุนท่ี 2 ณ หองประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

หลักฐาน 

5-5.4-NSRU-QA-1  นโยบายการประกันคณุภาพมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค   

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  คูมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

5-5.4-NSRU-QA-7  โครงการและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

5-5.4-NSRU-QA-8  บันทึกรายงานการประชุม 

 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการ

ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนด กลไกการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังน้ี 

1. แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน ผูแทนคณาจารยประจํา คณะละ 1 คน 

และผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนเทากับจํานวนอาจารยประจํา เปนคณะกรรมการ โดยสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดี 

1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ โดยคําแนะนําของอธิการบดี มีหนาท่ีกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยรายงานการผลติดตามหลักสูตรตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

2. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการดําเนินการตามองคประกอบตัวบงช้ีซึ่งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ระดับสถาบัน 

3. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

วิธีการแตงตั้งกรรมการ  

1) ระดับหลักสูตร ใหแตละคณะตั้งกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลไปยังคณะกรรมการ

คณะและคณะกรรมการระดับสถาบัน   

2) ระดับคณะสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินงานและรายงานผลตอคณะกรรมการระดับ

สถาบัน   

3) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินงานสํานักท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานและรายงาน

ผลตอคณะกรรมการระดับสถาบัน   
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

4) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและการกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ

ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพตามองคประกอบตัวบงช้ีระดับหลักสูตรและคณะ 

5) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตรและคณะ 

5. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสํานักหรือสถาบัน ตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการ ระดับสถาบันพิจารณา ดังน้ี 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 

2563 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 

2564 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2563 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2563 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2564 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 

- ท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 

- ท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2564 

- ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

     - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

     - ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 

6. ผลจาการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ในปการศึกษา 2563 พบวา  

  1) ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ได 3.63 คะแนน คุณภาพระดับดี ซึ่งสูง

กวาปท่ีผานมา 

  2) ทุกหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

  3) หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับดี (3.01 คะแนน ข้ึนไป) 55 หลักสูตร จากหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 

2563 ท้ังหมด 57 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 96.49 

  4) หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก (4.01 คะแนน ข้ึนไป) 2 หลักสูตร จากหลักสูตรท่ีเปดสอนในป

การศึกษา 2563 ท้ังหมด 57 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 3.51 

   5) ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ได 4.40 คะแนน คุณภาพระดับดี ซึ่งสูงกวาปท่ี     

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  บันทึกขอความแจงผลการตรวจสอบและกํากับติดตามการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

5-5.4-NSRU-QA-13  รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5-5.4-NSRU-QA-14  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  
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 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ พิจารณาความสอดคลองตามพันธกิจ

และเอกลักษณ เชน จัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการใหกับหลักสูตรและคณะ 

ตามสัดสวนของแผนงบประมาณ 

มีแผนขอตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และโครงการรองรับงบประมาณท่ีจัดสรรชัดเจน 

โดยมีจํานวนงบประมาณท่ีจัดสรรในปงบประมาณ 2564 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ดังน้ี 

1) คณะครุศาสตร  26,967,800  บาท 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  19,843,500  บาท 

3) คณะวิทยาการจดัการ  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  และโสตทัศนูปกรณท่ีเอ้ือตอการเรียนรู หองปฏิบัติการ

ภาษาตางประเทศ 

สงเสริมใหทุกหนวยงานมีบุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงาน 

โดยรับนักวิชาการประกันคุณภาพทําหนาท่ีโดยตรงเพ่ือความคลองตัวและทําใหงานประกันคุณภาพมีความชัดเจน สะดวก 

รวดเร็วในการประสานงาน ประสานขอมูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

หลักฐาน 

5-5.4-NSRU-QA-15  ขอมูลคําขอตั้งงบประมาณ 

5-5.4-NSRU-QA-16 แผนพัฒนามหาวิทยาลยั 

5-5.4-NSRU-QA-17  หองสมุดและหองปฏิบัติการ  

5-5.4-NSRU-QA-18 รายช่ือนักวิชาการศึกษา ท่ีรับผดิชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหนวยงาน 

 4 นําผลการประเมินคณุภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ

พิจารณา 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดแบงการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปน 3 ระบบ 

1) ระบบการควบคุม/พัฒนาคุณภาพ 

2) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ 

3) ระบบการประเมินคุณภาพ 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

ท้ัง 3 ระบบมีกลไกการดําเนินงานเปนข้ันตอนของกระบวนการโดยมีคูมือกํากับติดตามและมีคณะกรรมการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ และสภา

มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดไวในคูมือและใหถือปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพตาม

องคประกอบตัวบงช้ี จะตองผานคณะกรรมการ ทุกข้ันตอน สถาบันนําผลการประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินการ

องคประกอบตัวบงช้ีทุกตัวท่ีดําเนินการ เพ่ือให คณะกรรมการสภาฯไดใหขอเสนอแนะ และนําไปจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 ตอไป 

หลักฐาน 

5-5.4-NSRU-QA-19 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ 

5-5.4-NSRU-QA-20 บันทึกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 

 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดี

ข้ึนอยางตอเน่ือง 

ผลดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ นําผลการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ ใน

คราวประชุมครั้งท่ี 14/2563 วันท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบผลการประเมินฯ และใหนํา

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงและหาแนวทางการแกไขปญหาใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด ตามท่ี

คณะกรรมการประเมินเสนอแนะใหปรับปรุง และไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพ ปการศึกษา 2563 จึงสงผลใหมีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ มีคุณภาพระดับดีหรือดีมาก  
 

1.ระดับหลักสูตร 

1.1 ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ “ระดับด”ี 

ดังน้ี 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน 

2.ระดับคณะ 

คณะวิชา 

ปการศึกษา 

2561 

(สกอ.) 

2562 

(คปภ.) 

2563 

(คปภ.) 

1. คณะครศุาสตร 4.24 4.11 4.42 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.42 4.16 4.05 

4. คณะวิทยาการจัดการ 4.48 4.45 4.44 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.23 3.87 4.68 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.36 4.38 4.40 
 

3. ระดับสถาบัน 

ระดับสถาบัน 

ปการศึกษา 

2561 

(สกอ.) 

2562 

(คปภ.) 

2563 

(คปภ.) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 4.43 4.32 4.62 
 

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 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ผลดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรท่ีเปดสอน จํานวน 57 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน พบวา ทุกหลักสูตรผานมาตรฐานหลักสูตร  

หลักฐาน 

5-5.4-NSRU-QA-25  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสตูร  ปการศึกษา 2563 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 5 ขอ  4 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  ควรสรางความเขาใจในการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 .ในรูปแบบเกณฑมาตรฐาน AUN QA  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

                    จัดกิจกรรมอบรมสรางความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐาน AUN QA ใหแกผูบริหารและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 



 
 

สวนที่ 3  

สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2563 

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

 
 

 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.55 คะแนน 207.05/57 3.63 คะแนน  3.63 ด ี  

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 (149x100)/370 รอยละ 40.27  5.00 ดมีาก  

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 44 (196x100)/370 รอยละ 52.97  
 

4.41 ดี  

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ  5.00 ดีมาก  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ  5.00 ดีมาก  

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

4 ขอ 4 ขอ  4.00 ด ี  

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ 

ดานดิจิทัล 

5 ขอ 5 ขอ  5.00 ดีมาก  

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 

4.05 คะแนน 18.35/5 3.67 คะแนน  3.67 ด ี  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 1  4.46 ดี  
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องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรม 
7 ขอ 7 ขอ  5.00 ดีมาก 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 

 

3.51 คะแนน 

(วิทย)  

9,382,610 / 126 

74,465.16 /คน 

= 5.00 คะแนน 

 3.38 พอใช 

 

(วิทยฯ สุขภาพ) 

80,000 / 14 

5,714.29/คน 

= 0.57 คะแนน 

(สังคม)  

5,185,900 / 227 

22,845.37/คน  

= 4.57 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

4.00 คะแนน 

(วิทย)

(37x100)/126 

รอยละ 29.37 

= 4.89 คะแนน 

 3.99 ดี  
(วิทยฯ สุขภาพ)  

(2 x100)/16 

รอยละ 12.50 

= 2.08 คะแนน 

 (สังคม) 

(57.40 x100)/228 

  รอยละ 25.18 

= 5.00 คะแนน 

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
รอยละ 20 (27x100)/85 รอยละ 31.76  5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 2  4.34 ดี  
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องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
6 ขอ 6 ขอ  5.00 ดีมาก  

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 

รอยละ 20 (29x100)/39  รอยละ 74.36  5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวฒันธรรมและความ

เปนไทย 
7 ขอ 7 ขอ  5.00 ดีมาก  

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5 เรื่อง 7 เรื่อง  5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 
4 ขอ 5 ขอ  5.00 ดีมาก  

5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ  5.00 ดีมาก  
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องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

53 ผลการบริหารงานของคณะ 4.10 คะแนน 21.99/5 4.40 คะแนน  4.40 ด ี  

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 
5 ขอ 6 ขอ  5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5  4.85 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนนรวม 5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี ้  4.62 ดีมาก  
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ตารางวิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉล่ีย 

0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.70 4.75 3.65 4.46 ดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.38 5.00 4.50 4.34 ด ี

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.40 4.85 ดีมาก 

ผลการประเมิน 
4.26 4.90 4.38 

4.62 ดีมาก 
ดี ดีมาก ดี 

 

 



สวนที่ 4 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2563 

ระหวาง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

1. รองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค   ขันผนึก  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  อยูมี  รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยกฤดา   ชุมจันทรจิรา กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวม่ัง  กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยอิสรี   ศรีคุณ  กรรมการและเลขานุการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ  ยศเมธากุล ผูชวยเลขานุการ 

7. อาจารย ดร.สมพร   พูลพงษ  ผูชวยเลขานุการ 
 

บทสรุป โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตั้งอยู ณ เลขท่ี 398 หมู 9 ถ.สวรรควิถี ต.นครสวรรคตก อ.เมือง

นครสวรรค จ.นครสวรรค เปนมหาวิทยาลัยท่ีจัดอยูในประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนฝกหัดครูมูล

กสิกรรม” ประจํามณฑลนครสวรรค ตอมาในป พ.ศ.2475 ไดมีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2477 ไดต้ังเปนโรงเรียนประถมสามัญเกษตรกรรม ในป พ.ศ.2498 ตั้งเปนโรงเรียน

ฝกหัดครูนครสวรรค และในป พ.ศ.2511 ตั้งเปนวิทยาลัยครูนครสวรรค ตอมา วันท่ี14กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนสถาบันราชภัฏนครสวรรค  และ

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ไดรับการจัดตั้งใหเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” จนถึงปจจุบัน 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีคณะวิชาตางๆ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 50 หลักสูตร ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญา

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 มีจํานวนอาจารยประจําท้ังสิ้น 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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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีผลการประเมินตามองคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 อยูในระดับดีมาก (4.52 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) โดยมีผล

การประเมิน ระดับดีมาก จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (5.00 คะแนน 

จากระดับ 5 คะแนน) องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน (5.00 คะแนน จากระดับ 5 

คะแนน) และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ (4.60 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และมีผลการประเมิน

ระดับดี จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (4.46 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) 

และองคประกอบท่ี 2 การวิจัย (4.09 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวาง ปการศึกษา 2562 กับ ปการศึกษา 2563 

 

องคประกอบตัวบงช้ี 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 ด ี 3.63 ด ี

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.91 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
3.64 ดี 4.41 ดี 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 
4.00 ดี 4.00 ดี 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 
4.04 ดี 3.67 ดี 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 1 4.39 ดี 4.46 ดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 
5.00 ดีมาก 4.00 ดี 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 2.18 ปรับปรุง 3.38 พอใช 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
4.15 ดี 3.99 ดี 
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องคประกอบตัวบงช้ี 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 
2.75 พอใช 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 2 3.52 ดี 4.09 ดี 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 4.00 ด ี 4.00 ด ี

5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

สถาบัน 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 4.19 ด ี 4.40 ด ี

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 
4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5 4.30 ดี 4.60 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนนรวม 5 องคประกอบ 4.32 ดี 4.52 ดีมาก 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ขอเสนอแนะภาพรวม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 2563 จัดการศึกษาตามแผนงานการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ ตามกรอบและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาครอบคลุม

มาตรฐานท้ัง 5 ดาน อยางครบถวน มีจุดเดน ดานการการบริการวิชาการแกทองถ่ิน ดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย และ ดานการบริหารจัดการ ทําใหเกิดชุมชนตนแบบ ศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค ท่ีนําไปสู

การประยุกตในชีวิตจริงดานเสื้อผาและการออกแบบ และบริหารจัดศึกษาในวงรอบปการศึกษาท่ีผานมา สง

ผลลัพธใหมีนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย ไดรับรางวัลระดับเครือขาย ระดับองคกร ระดับชาติ และรางวัล

พระราชทานอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการเชิดชูเกียรติบุคคลเพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจ

ในผลงานและมหาวิทยาลัยรวมกัน 
 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับงานดานการประกันคุณภาพมาก ดวยการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล

เพ่ือขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ใหทุกหนวยงาน ทุกสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทักษะและภาระงานเพ่ือสรางทีมประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย เปนกลไกขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวยการสรางทีมจาก

บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในทุกสวนราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา

กลาง งานขอมูล ITA งานวิเทศสัมพันธเพ่ือการนําเขาขอมูล U-Multirank ซ่ึงในทีมนี้ตองสรางทักษะและ

ความรู อยางนอยในดาน 

- เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา  

- เกณฑ ITA 

- เกณฑ U-Multirank   

- วิเคราะหขอมูลเพ่ือการรายงานตามเกณฑเพ่ือสะทอนระดับคุณภาพ 

- สังเคราะหภาพรวมเพ่ือนําไปสูการพัฒนางานตางๆ ตามเกณฑ 

- การวางแผนงานและปฏิทินการดําเนินงานท้ังระบบ ใหมีความเก่ียวเนื่องและสอดคลองกับ

การนําเขาขอมูลในระบบประกันคุณภาพ ระบบ ITA และระบบ U-Multirank ใหขอมูลเปน

เอกภาพท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือลดความซํ้าซอนและรอบการทํางาน 
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ขอเสนอแนะรายองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 

  

1. ควรรับอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและกําหนด

มาตรการสนับสนุนการศึกษาตอปริญญาเอก สําหรับบาง

คณะไมถึงรอยละ 40 

2. สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล  

 

 

2. เพ่ิมการประชาสัมพันธใหนักศึกษาตระหนักถึง

ประโยชนของการสอบใบรับรอง IC3 และจัดใหนักศึกษา

ไดทําแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานในระดับท่ีสูงข้ึน 

3. การบริการและกิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

3. ควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ  

ท่ี 21 จําเปนใหมากข้ึน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. อาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคล มอบหมายใหแต

ละคณะกํากับใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยมีการ

สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําผลงานและการ

ไดรับตําแหนงทางวิชาการ 

2. สมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

2.1 ควรมอบหมายใหคณะ/หลักสูตรชวยกันกํากับ

ดูแลนักศึกษา ไดดําเนินการตามวิธีการแนวทางท่ีกําหนด

ไว และเพ่ิมเติมโปรแกรมการเรียนรูและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษใหหลากหลาย 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา

เพ่ิมเติมหลักสูตรออนไลนตางๆ ทางดานภาษาอังกฤษ 

3. ผลการประเมินหลักสูตร 

 

3. คณะ/หลักสูตรรวมกันวิเคราะหทุกตัวบงชี้ จัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ประเมินแตละหลักสูตร 

4. หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 

 

 

 

 

4.1 ควรมอบหมายใหคณะ/หลักสูตรชวยกันกํากับ

ดูแลเสนอแนะและรวมมือกับนักศึกษา เพ่ือใหมีความคิด

และแนวทางการสรางนวัตกรรม โครงงานหรืองานวิจัย 

หรือบูรณาการศาสตรตางๆ ท่ีเปนงานสามารถแกไข

ปญหาใหชุมชมหรือทองถ่ินได 

 



235 
 

 

 

 

4.2 กํากับดูแลใหทุกคณะ จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

ใหครอบคลุม มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 3 ดาน คือ 

ดานผูเรียน ดานผูรวมสรางนวัตกรรม และดานการเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็ง  

5. การประเมินแผนพัฒนานักศึกษา 5. ควรมีการจัดประเมินตัวชี้วัดของแผนพัฒนา

นักศึกษา ในเชิงคุณภาพ เก่ียวกับอัตลักษณของนักศึกษา 

เพ่ือนํามาปรับปรุงการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนกับชุมชนและสังคม

ถึง 27 ผลงาน เชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชา

จากไหมซังขาวโพดหวานสีแดง “ราชินีทับทิม

สยาม”, การพัฒนาผลิตภัณฑหัตกรรมลายผา

พ้ืนเมืองอุทัยธานีของชุมชนลาวครั่ง ใหมีความ

ทันสมัย ซ่ึง ถือวาเปนตนแบบของงานวิจัย ท่ี

นําไปใชประโยชนท่ีไดรับรางวัล Best Practice 

เปนตน 

 

 

-ไมมี- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค หรือนวตักรรมไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

1.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดกลไกในการนําผลงาน 

วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนใน

การพัฒนาผูเรียนหรือพัฒนาชุมชน สังคมทองถ่ิน ให

เกิดผลเปนรูปธรรมท่ีสามารถวัดไดในเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เชน การมีรายไดเพ่ิมข้ึนของชุมชน สังคมหรือ

ทองถ่ิน, ผูเรียนหรือชาวบานมีองคความรูเพ่ิมข้ึน หรือ 

การนําองคความรูนั้นไปแกปญหาของหนวยงาน เปนตน 

2. การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 

 

 

2.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินการ คุมครองสิทธิ์ ในรูปของอนุสิทธิบัตรหรือ
สิ ทธิ บั ต ร  รวม ท้ั งทรัพย สิ นทางปญญา อ่ืนๆ  ของ
มหาวิทยาลัย จากงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือให
สามารถวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางานได 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

3. เ งินสนับสนุนงานวิจัยทางกลุมสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

 

3. มหาวิทยาลัยตองวางกลยุทธเพ่ือขับเคลื่อนให

อาจารยในกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ิมมากข้ึน โดยการสนับสนุนสงเสริม

ตั้งแตกระบวนการพัฒนาโจทยวิจัย (ตนน้ํา) กลางน้ํา (ทํา

วิจัย) และปลายน้ํา (เผยแพรงานวิจัย) 

4. ผลงานทางวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร 

 

4. มหาวิทยาลัยควรเรงยกระดับการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยของอาจารย ใหอยูในวารสารทางวิชาการท่ี

ไดรับการยอมรับท้ังในระดับนานาชาติและนานาชาติ 

(เนื่องจากพบวา มีผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีมากถึง 83 

ชื่อเรื่อง (คิดเปน 45% จากจํานวนผลงานท้ังหมด 185 

ชื่อเรื่อง) 

 

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก โดยการมี

สวนรวมจากทุกคณะ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ควรมีการกํา กับติดตาม ตลอดจนพัฒนาการ

ดําเนินการตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องในเขตพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอไป 

   

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การสงเสริมใหเกิดการทําผลงานวิจัยรับใช

สังคม 

 

 

 

 

 

1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย

ใหนํางานบริการวิชาการมาใชในการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ ในรูปแบบของผลงานวิจัยรับใชสังคม โดยมี

นโยบายจัดสรรงบประมาณใหวิทยากรตนแบบ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงหลักเกณฑและแนวทางในการจัดทํา

ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีจะนําไปสูการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการใหกับคณาจารย อยางเปนรูปธรรม 

2. การตอยอดและขยายผลชุมชนตนแบบท่ี

สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการขยายผลและตอยอด มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ตลอดจนการถอดบทเรียน

ความสําเร็จของชุมชนตนแบบท่ีมหาวิทยาลัยมีสวนรวม



237 
 

ในการพัฒนาจนนําไปสูการเปนชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองอยาง

ยั่งยืน ใหกับชุมชนเปาหมายอ่ืน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

แบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง 

 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีกลไกในการขับเคลื่อนดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง และมีผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

1. นําผลลัพธขององคความรูท่ีไดมาตอยอด ใหเปน

ประโยชนตอสังคม ชุมชน ในพ้ืนท่ี หรือผูท่ีสนใจท่ัวไป  

2. มีผลการดําเนินการตามเปาหมาย และ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ไดผลการดําเนินงานและ

ผลลัพธสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. ใชสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการศิลปวัฒนธรรม 

และเพ่ิมชองทางการเผยแพร 

 

3. มีความโดดเดน ดานภูมิปญญาทองถ่ิน 

องคความรูกลุมชาติพันธุ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 

 

3.1 วิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธิ์ นํามาปรับปรุง 

พัฒนาดําเนินกิจกรรม/โครงการ อยางตอเนื่อง 

3.2 แสวงหาองคความรูท่ีเก่ียวของดานศิลปะและ

วัฒนธรรมในบริบทใหม 

4. มีรางวัลศิลปนลุมแมน้ําเจาพระยา 4. เพ่ิมรางวัลใหม และกลุมใหม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

การจัดหารายได 

 

 

 

1. วางแผนกลยุทธในการจัดกิจกรรม โครงการท่ีเกิด

รายไดเขาสํานักงานศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมเติม 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจ

ต า ง  ๆ  ด ว ยระบบการบริ หา รจั ดการตาม

ยุทธศาสตรอยางเปนระบบสามารถรายงาน

ผลลัพธและผลผลิตตามไตรมาสอยางตอเนื่อง 

และใชระบบการประกันคุณภาพกํากับผลลัพธการ

ดําเนินงานไดชัดเจน 

1. มหาวิทยาลัยควรนําแนวทางการพัฒนาระบบการ

บริหารอ่ืนๆ ตามยุทธศาสตรองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง หรือ

การบรหิารสถาบันสูความเปนเลิศ (EdPex) หรือในระดับ

หลั กสู ต ร เ พ่ือ เ ที ยบ เ คี ย ง คุณภาพในระดั บส ากล       

(AUN-QA) 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหขอมูลตนทุน

ตอหนวยผลผลิตระดับหลักสูตรเพ่ือประเมินความ

คุมคาและโอกาสการแขงขัน 

 

 

 

 

 

2.1 ควรวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของ

แตละหลักสูตรและนําเสนอตนทุนของหลักสูตรท่ีมี

ประสิทธิภาพต่ําตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพ่ือกําหนดนโยบาย กลยุทธ แนวทางในการพัฒนา

หลักสูตร 

2.2 ควรใชขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเปน

ขอมูลยอนกลับแกหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลตัดสินใจใน

การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการ

จัดการความรูครอบคลุมทุกหนวยงานท้ังคณะและ

สํานัก สถาบันและสรางระบบ กลไกการกํากับ

ติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนทุกไตรมาส 

3.1 ควรประเมินผลการใชประโยชน และผลกระทบ

ท่ีเกิดจากประเด็นการจัดการความรูของแตละหนวยงานมี

การยกยอง เผยแพรความรูจากการจัดการความรูของ

หนวยงานเพ่ือกระตุนและสรางความตระหนักในการสราง

องคความรูตอไป 

3.2 ควรทบทวนประเด็นการจัดการความรูเพ่ือนํา 

ไปสูการขยายผลการใชประโยชน จากรูปแบบหรือเทคนิค

การจัดการเรียนการสอนในรูปออนไลนของทุกคณะเพ่ือ

ถอดองคความรู ท้ังรูปแบบและเทคนิคของตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge) หรืออุปกรณเครื่องมือ นวัตกรรมท่ี

นํามาใช (Explicit Knowledge) ท่ีผลกระทบตอคุณภาพ

การจัดการเรียนรูเพ่ือกระตุนและสรางความตระหนักใน

การจัดการเรียนท่ีมีประสอทธิภาพผานระบบออนไลน

ตอไป 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํ า งาน มีกระบวนการ ขับ เคลื่ อน ในระดั บ

มหาวิทยาลัยท่ีเปนเอกภาพและมีแนวปฏิบัติท่ีดี

ตามกระบวนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย แต

ยังไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนของการสรางตนแบบ

หรือแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับคณะ 

 

 

1. มหาวิทยาลัยควรเรงสื่อสารปรัชญาการอุดมศึกษา

ไทยและระบบอุดมศึกษาใหม ดานการสรางบัณฑิตและ

พัฒนากําลังคน สาระสําคัญ คือ มุงสรางบัณฑิตและ

พัฒนากําลังคนในทุกชวงวัย เพ่ือเชื่อมโยงการขับเคลื่อน

การปรับปรุงหลักสูตร หรือการออกแบบหลักสูตร เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีเนนการสรางบัณฑิต และพัฒนา

กําลังคนท่ีตองทํารวมกับภาคสวนตางๆ เชน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอยางใกลชิด 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

 

 

 

หรือการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทํางานของ

หลักสูตรสาขาวิชากับภาคเอกชน  สถานประกอบการ 

หรือองคกรตาง ๆ  ท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมสหกิจศึกษา 

หรือการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน ตามรูปแบบ 

CWIE  

2. การดําเนินการตามแผนบริหารและ

พัฒนาบุ คลากร  สามารถวิ เ ค ราะห กรอบ

อัตรากําลังพึงมีเทียบกรอบอัตรากําลังท่ีครองอยู

ในปจจุบันไดเปนรูปธรรม สามารถวางแนว

ทางการ พัฒนาบุคลากร ได อย า ง มี ทิศทาง

โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ อยางไรก็ตาม

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูตําแหนงท่ี

สูงข้ึนยังทําไดชา 

2. มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ใหมีสมรรถนะท่ีจะสามารถวิเคราะหคางาน และผานการ

ประเมินคางานตามตําแหนงท่ีครองอยู และสงเสริมขีด

ความสามารถในการวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลิต

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม หรืองานวิจัย เพ่ือการ

ประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 

รองรับการวางแผนการพัฒนาตอเนื่องใหสายสนับสนุนมี

สมรรถนะทางการบริหารงานและแนวคิดในการพัฒนา

องคกร เ พ่ือสงตอในการประเมินเขาสู ตําแหนงสาย

อํานวยการหรือหัวหนางานระดับกอง ตอไป 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ประจาํปการศึกษา 2563 
ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

 
 

 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.55 คะแนน 207.05/57 3.63 คะแนน  3.63 ด ี  

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 (149x100)/370 รอยละ 40.27  5.00 ดีมาก  

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 44 (196x100)/370 รอยละ 52.97  
 

4.41 ด ี  

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ  5.00 ดีมาก  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ  5.00 ดีมาก  

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

4 ขอ 4 ขอ  4.00 ด ี  

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 5 ขอ 5 ขอ  5.00 ดีมาก  

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 

4.05 คะแนน 18.35/5 3.67 คะแนน  3.67 ด ี  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 1  4.46 ดี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 
 

  

 

องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรม 

7 ขอ 6 ขอ  4.00 ด ี เกณฑขอ 6 

ไมผาน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 

 

3.51 คะแนน (วิทย) 

9,382,610 / 126 

74,465.16 /คน 

= 5.00 คะแนน 

 3.38 พอใช  

(วิทยฯ สุขภาพ) 

80,000 / 14 

5,714.29/คน 

= 0.57 คะแนน 

(สังคม) 

5,185,900 / 227 

22,845.37/คน 

= 4.57 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

4.00 คะแนน (วิทย)

(37x100)/126 

รอยละ 29.37 

= 4.89 คะแนน 

 3.99 ด ี

 
(วิทยฯ สุขภาพ) 

(2 x100)/16 

รอยละ 12.50 

= 2.08 คะแนน 

(สังคม) 

(57.40 x100)/228 

รอยละ 25.18 

= 5.00 คะแนน 

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

รอยละ 20 (27x100)/85 รอยละ 31.76  5.00 ดมีาก 
 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 2  4.09 ดี  
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องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

6 ขอ 6 ขอ  5.00 ดีมาก 
 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 

รอยละ 20 (29x100)/39 รอยละ 74.36  5.00 ดีมาก 

 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวฒันธรรมและความ

เปนไทย 
7 ขอ 7 ขอ  5.00 ดีมาก  

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5 เรื่อง 7 เรื่อง  5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 
4 ขอ 4 ขอ  4.00 ดี 

เกณฑขอ 5 

ไมผาน 

5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ  5.00 ดีมาก  
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องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

53 ผลการบริหารงานของคณะ 4.10 คะแนน 21.99/5 4.40 คะแนน  4.40 ด ี  

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 
5 ขอ 6 ขอ  5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5  4.60 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนนรวม 5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี ้  4.52 ดีมาก  
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ตารางวิเคราะหผลการประเมิน ระดับสถาบัน 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉล่ีย 

0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.70 4.75 3.65 4.46 ดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.38 4.00 4.50 4.09 ด ี

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 4.67 4.40 4.60 ดีมาก 

ผลการประเมิน 
4.26 4.70 4.38 

4.52 ดีมาก 
ดี ดีมาก ดี 
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ภาคผนวก 
 



ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ปการศึกษา 2563 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 13 11 16 8 9 57 

- ---ระดับปริญญาตร ี 8 11 15 7 9 50 

- ---ระดับ ป.บัณฑิต 1 - - - - 1 

- ---ระดับปริญญาโท 3 - 1 1 - 5 

- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - - - - - 

- ---ระดับปริญญาเอก 1 - - - - 1 

จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - - - - - 

- ---ระดับปริญญาตร ี - - - - - - 

- ---ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - 

- ---ระดับปริญญาโท - - - - - - 

- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - - - - - 

- ---ระดับปริญญาเอก - - - - - - 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 2,733 2,515 1,156 1,636 448 8,488 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 2,088 2,515 1,149 1,625 448 7,825 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑติ 180 - - - - 180 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 449 - 7 11 - 467 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - - - - - - 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  16 - - - - 16 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 62 105 95 51 57 370 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา  

- - - - - - 

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

30 70 51 36 34 221 

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  

32 35 44 15 23 149 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย 25 60 53 22 14 174 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - - - - - - 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 19 47 33 18 8 125 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 6 13 20 4 6 49 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 35 41 37 28 40 181 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - - - - - - 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 10 22 18 18 25 93 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 25 19 19 10 15 88 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 4 5 1 3 15 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - - - - - - 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1 1 - - 1 3 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 3 5 1 2 12 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย - - - - - - 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - - - - - - 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - - - - - - 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 68 59 82 40 57 306 

- - --ระดับปริญญาตร ี - - - - - - 

- - --ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - 

- - --ระดับปริญญาโท 27 40 61 30 34 192 

- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - - - - - 

- - --ระดับปริญญาเอก 41 19 21 10 23 114 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 68 59 82 40 57 306 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ 18 30 51 19 14 132 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 47 26 27 21 40 161 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย 3 3 4 - 3 13 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย - - - - - - 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 87 32 41 21 32 213 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

57 6 - 10 9 82 

- - --บทความสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

- 2 - - 5 7 
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และเทคโนโลยี 
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วิทยาการ

จัดการ 
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การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - --ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - 15 - - 15 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล

TCI กลุมท่ี 2 

21 9 11 5 5 51 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

5 2 3 2 4 16 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 - 12 - 3 16 

- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 

- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 

- - - - - - 
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การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- - --ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - - - - - - 

- - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - - - - - - 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

3 5 - 3 2 13 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

- 2 - - - 2 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online 

- - - - 1 1 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - - - - 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 6 - - - 6 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - - - - 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - - - 1 1 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - - - - 2 2 

- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรบัการอางอิงในฐานขอมูล

TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

- - - 1 - 1 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด 398 569 280 424 143 1,814 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ

การศึกษา 

340 448 264 361 132 1,545 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ

อาชีพอิสระ) 

305 360 164 287 81 1,197 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 8 48 47 53 34 190 
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ระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - - - - - - 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว - - - - - - 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 2 6 9 4 - 21 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท - - - - - - 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร 2 1 4 1 1 9 

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

- - - - - 15,000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ 5) 

- - - - - 4.44 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

22 - - - - 22 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - - - - - - 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

10 - - - - 10 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัทําเปนประกาศใหทราบ

ท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - - - 

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 12 - - - - 12 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัทําเปนประกาศ

ใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม

อยูในBeall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

- - - - - - 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏอยูในฐานขอมลู

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - - - - - 

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online 

- - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - - - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 82 - - - - 82 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

9 - - - - 9 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ 

- - - - - - 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและ

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - - - 

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - - 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 7 - - - - 7 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัทําเปนประกาศ

ใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม

อยูในBeall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

2 - - - - 2 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏอยูในฐานขอมลู

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - - - - - 

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online 

- - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - - - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 9 - - - - 9 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,542.11 2,315.00 1,156.00 920.17 524.51 7,457.79 

- ---ระดับอนุปริญญา - - - - - - 

- ---ระดับปริญญาตร ี 2,087.69 2,315.00 1,149.00 910.17 524.51 6,986.37 

- ---ระดับ ป.บัณฑิต 325.42 - - - - 325.42 

- ---ระดับปริญญาโท 129 - 7 10 - 146 

- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - - - - - 

- ---ระดับปริญญาเอก - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 563,100 70,000 1,761,500 492,800 191,110 3,078,510 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 1,681,500 - 191,110 1,872,610 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - 80,000 - - 80,000 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 563,100 70,000 - 492,800 - 1,125,900 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 1,930,000 1,200,000 6,380,000 280,000 1,780,000 11,570,000 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 6,380,000 - 1,130,000 7,510,000 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,930,000 1,200,000 - 280,000 650,000 4,060,000 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 61 105 93 51 57 367 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 79 - 47 126 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - 14 - - 14 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 61 105 - 51 10 227 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 1 - 2 - - 3 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ  - - 2 - - 2 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  1 - - - - 1 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ   - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

39 8 15 12 9 83 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 14 - 9 23 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - 1 - - 1 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 39 8 - 12 - 59 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- 1 - - 5 6 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - 5 5 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 1 - - - 1 

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

10 5 11 5 5 36 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 8 - 5 13 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - 3 - - 3 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 5 - 5 - 20 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศให

ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

2 3 3 2 4 14 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 3 - 4 7 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3 - 2 - 7 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 - 12 1 3 17 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 12 - 3 15 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 - - 1 - 2 

ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 5 6 - 8 2 21 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - 2 2 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 6 - 8 - 19 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

- - - - 1 1 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - 1 1 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 1 - - - 1 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 1 - - - 1 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 1 - - - 1 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 1 - - - 1 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 2 - - 3 5 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 2 - - 3 5 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 

ประปการศึกษา 2563 

ระหวางวันท่ี 4 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

( รองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค ขันผนึก ) 

ประธานกรรมการ 

………………………………………………………… 

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  อยูมี ) 

รองประธานกรรมการ 

………………………………………………………… 

( ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา ) 

กรรมการ 

………………………………………………………… 

( ผูชวยศาสตราจารย อิสร ีศรีคุณ ) 

กรรมการและเลขานุการ 

………………………………………………………… 

( รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวม่ัง ) 

กรรมการ 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ตอ) 
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รายช่ือผูจัดทํา 

 

 ที่ปรึกษา 
 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน  ปราณี   อธิการบดี 

 ผูชวยศาสตราจารย เบญจพร  รอดอาวุธ  รองอธิการบดี 

 ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี อภิเดช มงคลปญญา รองอธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมญา อินทรเกษตร  รองอธิการบดี 

 อาจารยภาสกร   วรอาจ   รองอธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารย แวววัน   ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดี 

 นายมงคล     แพทองคํา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 นางนภัสนันท    บัวแกว   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  

  

 

 คณะผูจัดทํา 
  

 นายจิณณวัฒน  สุวรรณ    นักวิชาการศึกษา กลุมงานมาตรฐานการศึกษา 

 นางสาวรจนา  ขันกสิกรรม   ผูปฏิบัติงานบริหาร กลุมงานมาตรฐานการศึกษา 
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