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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 



คํานํา 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเง่ือนไข

สําคัญในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 แผนอุดมศึกษา 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และ

กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเดิม และปรับปรุงใหม พ.ศ.2553  

โดยใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับท่ีประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา และท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

ในการดําเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือใชกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพภายในกรอบนโยบายและ

หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สําหรับในปการศึกษา 2559 ไดดําเนินการ            

5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ท่ีพัฒนา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมิน จากผูทรงคุณวุฒิที่เปนบุคคลภายนอกมาประเมินในหนวยงานระดับหลักสูตร    

ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซ่ึงคณะกรรมการไดประเมินตามสภาพท่ีเปนจริงจากเอกสาร ขอมูลอางอิงตางๆ 

การสัมภาษณจากผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการศึกษาตามสภาพจริงของ

หนวยงานตาง ๆ ซ่ึงผลการประเมินดังกลาวจะเปนขอมูลสําคัญเพ่ือเตรียมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอกตอไป 

มหาวิทยาลัย หวังวารายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเลมนี้ จะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณ 

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการดําเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงดวยด ี
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สวนที่ 1 
 

สวนนํา 
 

1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มกอต้ังเม่ือวันท่ี 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 ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

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 
 
 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาประสงค 
 

ปรัชญา   

"มหาวิทยาลัยท่ีเปนพลังของแผนดิน ในการพัฒนาทองถ่ิน" 

      วิสัยทัศน 

"มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน" 

      พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 

2. สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมสูความเปนผูนําในการ

พัฒนาทองถ่ิน ใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

3. บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสรางองคความรูทางวัฒนธรรม

สูนานาชาติ  

5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

ยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนผูนําดานวิชาชีพครูในภูมิภาค 
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6. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษา มุงสูความเปนเลิศและเปนองคกรแหงความสุข 
 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมสูความเปนผูนําใน

การพัฒนาทองถ่ิน ใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

3. เพ่ือบริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ 

4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสรางองคความรูทาง

วัฒนธรรมสูนานาชาติ  

5. เพ่ือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนผูนําดานวิชาชีพครูในภูมิภาค 

6. เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษา มุงสูความเปนเลิศและเปนองคกรแหงความสุข 
 

เปาประสงค 

1. บัณฑิตเปนคนดีมีคุณภาพทางวิชาการ สอดคลองกับความตองการของสังคม 

2. บัณฑิตมีขีดความรู ความสามารถ 4 ประการ ไดแก ความรูตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ความรูในการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง ความรูในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และ

ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

3. สรางความสามารถในการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมใหแกคณาจารย บุคลากรและ

นักศึกษา 

4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการตอ

ยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูการพัฒนาองคความรู ทักษะอาชีพ

เพ่ือใหการบริการวิชาการท่ีดี แกชุมชนและทองถ่ิน 

6. สรางความรวมมือในการบริการวิชาการ และนอมนําแนวพระราชดําริ  ใหตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ินและสังคม 

7. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

ชุมชนและทองถ่ิน 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
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9. คณาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ มีศักยภาพในการ

จัดการเรียนรู การวิจัยและการใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะไดมาตรฐาน

วิชาชีพตามสายงาน 

10. มีการปรับรูปแบบโครงสราง และการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ ทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

11. มีระบบบริหารจัดการท่ีดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

1.3 เอกลักษณและอัตลักษณ 

 เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนมหาวิทยาลัย “แหลงเรียนรู สรางสรรคภูมิปญญา 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” 

 อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนบัณฑิต “ใฝเรียนรู มีคุณธรรม นําทักษะสูการ

ปฏิบัติงาน” 
 

1.4 โครงสรางการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีองคกรเพ่ือการบริหารงานท่ีสําคัญ คือ คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยแบงสวนราชการ เปน 2 กลุม 

คือ 

1.กลุมวิชาการ  ประกอบดวย คณะตางๆ ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย 

2.กลุมสนับสนุน  ประกอบดวย สํานักตางๆ ซ่ึงมีฐานะเทียบเทาคณะ ในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดแก สํานักงานอธิการบดี (สํานักงานอธิการบดี แบงเปน 3 กอง ไดแก 

กองนโยบายและแผน กองกลาง และกองพัฒนานักศึกษา) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย  ยังไดจัดตั้งและพัฒนาหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   ใหเกิดประโยชนแกทองถ่ินและเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ไดแก ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยภาษา ศูนยเวชศึกษาปองกัน ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ และศูนยอาเซียนศึกษา 
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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 

 บัณฑิตวิทยาลัย 

 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. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีแทนนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2. ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. ศ.ดร.สมยศ พลับเท่ียง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

4. รศ.ดร.สมพร ไชยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. รศ.จรินทร เทศวานิช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. ผศ.เกษม ศรีเดิมมา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ดร.สวาง  ภูพัฒนวิบูลย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. นางจินตนา  เสรีภาพ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายสมเชาว เกษประทุม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10. นายเสรี ชิโนดม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

11. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

12. นายอดุลย ศรีประทักษ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

13. ผศ.ดร.บัญญัต ิ ชํานาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

14. อาจารยนันทภัค  ธนาอภินนท ประธานสภาคณาจารยและขาราชการฯ 

15. ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช  มงคลปญญา ผูแทนผูบริหาร 

16. อาจารยปราณี เนรมิตร ผูแทนผูบริหาร 

17. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตนวัฒน ผูแทนผูบริหาร 

18. ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี ผูแทนผูบริหาร 

19. ผศ.ดร.ศุภชัย ทว ี ผูแทนคณาจารย 

20. อาจารยชม ปานตา ผูแทนคณาจารย 

21. อาจารย ดร.สมพร พูลพงษ ผูแทนคณาจารย 

22. ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ผูแทนคณาจารย 

23. อาจารยประยุทธ  สุระเสนา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

1.5.2 รายช่ือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน 

1. ผศ.ดร.บัญญัต ิ ชํานาญกิจ อธิการบดี 

2. อาจารยปราชญ ปรัชญาพันธ รองอธิการบดีฝายบริหาร 

3. รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

4. อาจารย ดร.ประจกัร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

5. ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี รองอธิการบดีฝายวิจัยและนโยบาย 
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1.6 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2559 

คณะวิชา 

จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ปริญญาตรี 
ประกาศนีย- 

บัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะครุศาสตร 10 1 2 1 14 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 - 1 - 13 

คณะวิทยาการจัดการ 7 - - - 7 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 12 - - - 12 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9 - - - 9 

 

รวม 50 1 3 1 55 
 

 

 

 

 

 

 

6. อาจารยประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

7. อาจารยแวววัน   ชมพูนุท ณ อยุธยา ผูชวยอธิการบดี  

รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

8. ผศ.ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร 

9. ผศ.มานิตย สิงหทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

10. ผศ.ดร.ภิญโญ ภูเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. ผศ.วาท่ี ร.ต.อภิเดช  มงคลปญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

12. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตนวัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

13 อาจารยปราณี เนรมิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

และรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

14. อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. รศ.ดร.สุชาต ิ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

16. ผศ.ดร.สมบูรณ นิยม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

17. อาจารยนันทภัค  ธนาอภินนท ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

18. นายมงคล แพทองคํา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

19. นางนภัสนันท บัวแกว ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

20. นางสุกัญญา มีวงษ ผูอํานวยการกองกลาง 
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1.7 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2559 

1.7.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

คณะ/กลุมสาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(คน) 

ช้ันปท่ี1  ช้ันปท่ี2 ช้ันปท่ี3 ช้ันปท่ี4  ช้ันปท่ี 5 รวม 

คณะครุศาสตร 400 440 582 701 791 2,914 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 750 1,039 1,142 1,061 - 3,992 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 500 394 324 279 - 1,497 

คณะวิทยาการจัดการ 565 574 396 253 - 1,788 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

158 255 219 160 - 792 

รวม 2,373 2,702 2,663 2,454 791 10,983 
 

1.7.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) 

คณะวิชา จํานวน(คน) 

คณะครุศาสตร - 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 282 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

คณะวิทยาการจัดการ 308 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 

รวม 622 
 

 

1.7.3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับปริญญา จํานวน (คน) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 180 

ปริญญาโท 520 

ปริญญาเอก 46 

รวม 746 
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1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

1.8.1 จํานวนอาจารย จําแนกวุฒิทางการศึกษา ปการศึกษา 2559 

คณะ/กลุมสาขาวิชา 

จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิทางการศึกษา (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะครุศาสตร 1 33.5 23 57.5 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 99 22 122 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 63.5 32 95.5 

คณะวิทยาการจัดการ - 46.5 8 54.5 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1 49 17 67 

รวม 3 291.5 102 396.5 
 

1.8.2 จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางการวิชาการ ปการศึกษา 2559 

คณะ/กลุมสาขาวิชา 
จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (คน) 

อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

คณะครุศาสตร 46.5 9 2 - 57.5 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 103 18 1 - 122 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 70.5 23 2 - 95.5 

คณะวิทยาการจัดการ 36.5 17 1 - 54.5 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

38 27 2 - 67 

รวม 294.5 94 8 - 396.5 
 

1.8.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2559 

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิทางการศึกษา 

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ/ช้ันสูง 

หรือเทียบเทา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 
รวม 

คณะครุศาสตร - 4 5 - 9 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 12 1 - 14 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5 15 1 - 21 
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หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิทางการศึกษา 

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ/ช้ันสูง 

หรือเทียบเทา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 
รวม 

คณะวิทยาการจัดการ 3 11 1 - 15 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- 9 2 - 11 

บัณฑิตวิทยาลัย - 5 - - 5 

สํานักงานอธิการบดี 137 55 14 1 207 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 13 5 - 18 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 33 3 - 36 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - 5 2   7 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - 6 2 - 8 

รวม 146 168 36 1 351 
 

1.9 งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

1.9.1 งบประมาณ ปงบประมาณ 2559 

หนวยงาน เงินแผนดินท่ีไดรับ เงินรายไดท่ีไดรับ รวม 

คณะครุศาสตร 11,528,800 15,959,000 27,487,800 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10,727,600 35,285,130 46,012,730 

คณะวิทยาการจัดการ 2,138,700 8,512,340 20,651,040 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8,824,600 16,633,630 25,458,230 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

14,654,600 

 

9,654,680 

 

24,309,280 

บัณฑิตวิทยาลัย - 4,918,320 4,918,320 

สํานักงานอธิการบดี 509,536,600 47,806,660 557,343,260 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,340,000 7,780,000 10,120,000 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,611,900 4,012,100 12,624,000 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2,820,500 700,000 3,520,500 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19,183,100 1,800,000 20,983,100 

รวม 590,366,300 163,061,960 753,428,260 
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                                      1.9.2  อาคาร สถานท่ี 

อาคารสถานท่ี รายช่ืออาคารและพ้ืนท่ี รวม 

ท่ีตั้งเลขท่ี 398 

หมู 9 อําเภอเมือง 

อาคารเรียน 

อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ 

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อาคาร 3 ศูนยภาษาและหองปฏิบัติการภาคเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

อาคาร 4 สํานักคอมพิวเตอร 

อาคาร 5 หองเรียนรวมและรานสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

อาคาร 6 อาคารคหกรรมศาสตร 

อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาคาร 8 สํานักวิทยบริการฯ 

อาคาร 9 คณะครุศาสตร 

อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ 

อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาคาร 12 สํานักวิทยบริการฯ (ตอเติมเปนอาคารเดียวกับ

อาคาร8) 

อาคาร 13 ศูนยวิทยาศาสตร 

อาคาร 14 อาคารเรียนรวมและสํานักงานอธิการบดี 

อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5 ธันวาคม 2550 

อาคาร 16 อาคารเรียนศิลปะ 

อาคาร 17 อาคารศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

17 หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาคารกิจกรรมและท่ีพักอาศัย  

 อาคารพลศึกษา 

หอประชุม 

สโมสรอาจารย 

อาคารกิจการนักศึกษา 

บานพักอาจารย 

แฟลตท่ีพัก 

หอพักอาจารยชาย 

หอพักอาจารยหญิง 

หอพักรับรอง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 50 หลัง 

จํานวน 3 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 3 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

67 หลัง 
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อาคารสถานท่ี รายช่ืออาคารและพ้ืนท่ี รวม 

โรงเก็บรถยนต 

ท่ีทําการฝายอาคารสถานท่ี 

หอพักนักศึกษา 

โรงอาหาร 

ศูนยการเรียนรูและนันทนาการ 

(บริเวณลานกิจกรรมหลังอาคาร2) 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

ท่ีตั้งศูนยการศึกษา

พ้ืนท่ียานมัทรี  

 

อาคารเรียน 

อาคาร 1 สาขาวิชารัฐศาสตร  

อาคาร 2 สาขาวิชานิติศาสตร 

อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี 

อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาคาร 5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

อาคาร 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

อาคาร 7 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน และ

สาขาวิชานาฏศิลป 

อาคาร 8 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

อาคาร 9 อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 

อาคาร 10 อาคารกิจกรรมนักศึกษา และสํานักงานอํานวยการ

ยานมัทรี 

 

 

 

10 หลัง 

 

 

 

 

 

อาคารกิจกรรมและท่ีพักอาศัย 

17 หลัง 

บานพักอธิการบดี 

บานพักเจาหนาท่ี 

โรงเก็บของ 

โรงเก็บของและเลี้ยงสัตวของคณะ

เกษตรฯ 

บานพักครูบานใตถุนไม 

เรือนเพาะชํา 

อาคารหอพักนักศึกษา 

อาคารศูนยปฏิบัติการกิจกรรม

นักศึกษา 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 5 หลัง 

 

จํานวน 6 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 1 หลัง 

 

ท่ีดินศูนยการศึกษา

เขาแรด 

สําหรับจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตรตั้งอยูติดเชิงเขาแรดหลังโรงเรียน

พลตํารวจภูธรอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคเนื้อท่ี 63 ไร 3 งาน 64 ตารางวา 
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อาคารสถานท่ี รายช่ืออาคารและพ้ืนท่ี รวม 

ท่ีดินศูนยการศึกษา

หนองกรด 

สําหรับการจัดการศึกษาศูนยการศึกษาเกษตรทฤษฎีใหมตั้งอยูติดกับถนน

พหลโยธินตําบลหนองกรดอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคมีเนื้อท่ี 16 ไร 

ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ี 

อ.หนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค  

สําหรับจัดการศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตรเนื้อท่ีประมาณ 

1,000 ไร 

รวม 
อาคารเรียน 27 หลัง 

อาคารกิจกรรมและท่ีพักอาศัย 84 หลัง 
 

1.10 วัฒนธรรมและคานิยม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

วัฒนธรรม 

1. บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือทํางานเปนทีม มุงผลสัมฤทธิ์ 

2. มีการใหความเคารพนับถือตามระบบอาวุโสและตําแหนงงาน 

3. คณาจารยมีจรรยาบรรณและเปนแบบอยางท่ีดี 
 

คานิยม 

N : Natural Thinking  คิดเชิงสรางสรรค 

S : Spirit    มีความมุงม่ัน 

R : Relationship   ความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง 

U : Unity    ความเปนหนึ่งเดียว 
 

1.11 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินท่ีผานมา 

ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ขอปรับปรุงแกไข 

   1. ตองมีมาตรการพัฒนาคณุภาพระดับหลักสตูรท่ีมี

ระดับคณุภาพไมไดมาตรฐาน นอย และปานกลาง ใหอยู

ในระดับด ี

  1. คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ /คณะกรรมการสภา

วิชาการ/ คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ ปฏิบัติหนาท่ีในการ

กํากับดูแลใหการพัฒนา และการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

   2. กําหนดมาตรการใหทุกหลักสูตร นําขอเสนอแนะจาก

ผลการประเมินคุณภาพ มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ พรอมท้ัง

รายงานผลการดํ า เ นินงานตามแผนเสนอตอ ท่ีประ ชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

อยางตอเน่ืองตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหหลักสูตรมี

ระดับคุณภาพสูงข้ึน (มีผลการประเมิน มากกวา 3.01 คะแนน) 

   3. มีกลไกสนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน 

   2. ควรเพ่ิมคาเปาหมายในการพัฒนาคุณวุฒิของ

อาจารย 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมี

เปาหมายในป 2559 เปนจํานวน 11 คน เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 

2559  มีผลการดําเนินงาน คือ มีจํานวนอาจารยวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน รวมเปน 102 คน จากจํานวนอาจารย

ท้ังหมด 396.50 คน คิดเปนรอยละ 25.73  ของอาจารยท้ังหมด 

(โดยการดําเนิน ใน ปงบประมาณ 2559 มีผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 10 คน และ ใน ปงบประมาณ 2560 มีผูมาแจงสําเร็จ

การศึกษาอีก จํานวน 2 คน) 

   3. ควรมีมาตรการเพ่ิมเติมในการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหทุกคณะดําเนินการ

สงเสริมสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาจารยใหความรูและ

ทักษะในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงเพ่ิมข้ึน  

น้ัน เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2559 มีผลการดําเนินงาน คือ มี

จํานวนอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท้ังสิ้น จํานวน 102 

คน จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 396.50 คน  คิดเปนรอยละ  

25.73  ของอาจารยท้ังหมด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

1. ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ  

23.71  ของอาจารยท้ังหมด  

2. รองศาสตราจารย  8 คน คิดเปนรอยละ 2.02  ของ

อาจารยท้ังหมด 

(โดยการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2559 มีผู ไดรับการ

แตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 14 คน ยังคงอยูระหวางการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 10 คน ปงบประมาณ 

2560 มีผูไดรับการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน อยู

ระหวางการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 23 คน ) 

   4. การบริการศิษยเกา ควรมีกิจกรรมโครงการท่ีระบุ

เปาหมาย 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา มีการวานแผนการ

จัดงานเพ่ือจัดโครงการท่ีสามารถเพ่ิมพูนความรูใหแกศิษยเกา 

โดยรวมมือกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) และคณะตาง ๆ 

เพ่ือจัดโครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือกาวสูการทํางาน 2559 โดย

กลุมเปาหมายในการจัดโครงการคือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา

แลว และผูท่ีสนใจเขารวม โดยจัดโครงการในวันท่ี 24 มิถุนายน 

2560 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 15 และไดทําการ

ประเมินผลการจัดโครงการเปนท่ีเรียบนอยแลวมีระดับคุณภาพ

ในการจัดโครงการในระดับ ดี 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

   5. การประเมินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให

ประเมินการบรรลผุลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา มีการจัดประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรม มีการ

ทบทวนตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละโครงการและมีการประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการทุกโครงการท่ี

ดําเนินงานและจัดทําเปนรายงานการประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม ปการศึกษา 2559 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ขอปรับปรุงแกไข 

   1. ตองมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ท่ีสะทอนในการนํามาใชประโยชนไดอยางครบถวนและ

ทุกดานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

1.  ระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารและตัดสินใจ   

(Nakhon Sawan Rajabhat University – Management 

Information System : NSRU-MIS)  สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมมือกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปรับปรุง และพัฒนาระบบใหสอดคลองกับการใชงานท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองตลอดเวลา โดยมีการจัดประชุม 

รวมกับเจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมเมอรจากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม เพ่ือปรับปรุงระบบและแกปญหาการใชงานอยาง

ตอเน่ือง เชน การปรับปรุงระบบใหสามารถกรอกขอมูลการ

ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติไดอยางเปนปจจุบัน 

2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ   (National 

Research Management System : NRMS) สถาบันวิจัยและ

พัฒนาไดสงบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมอบรม

การใชงานระบบท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาเปนประจํา

ทุกป และนํามาถายทอดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยการ

จัดโครงการอบรมการใชงานระบบบริหารการจัดการงานวิจัยเปน

ประจําทุกป 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดติดตามผูท่ีติดคางทุนวิจัยระบบ 

NRMS ใหเรงดําเนินการปดโครงการโดยมีการติดตามท้ังท่ีผาน

หนวยงานและคณาจารยโดยตรง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาใชฐานขอมูลจากระบบบริหาร

จัดการงานวิจัยท้ังสองระบบน้ีในการคัดเลือกบุคลากร/ขอเสนอ

โครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกในกรณี

เรงดวน ซึ่งพบวามีคณาจารยไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

ดังน้ี 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธ กุศลสถิตย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ไดรับทุนโครงการถายทอด

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี

เพ่ือการใชประโยชนโดยเครือขายวิจัยภูมิภาค กลุมเรื่อง Smart 

Farming เรื่อง “การถายทอดนวัตกรรมปฏิทินการบริหารจัดการ

ออยอยางแมนยําสําหรับเกษตรกรชาวไรออยและเกษตรกร

ผูสนใจปลูกออย” 

2. ผศ.ดร.ศรัณยา  เพงผล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับทุนโครงการถายทอดเทคโนโลยี

จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีเพ่ือการใช

ประโยชนโดยเครือขายวิจัยภูมิภาค กลุมเรื่อง Smart Farming  

เรื่อง “ผลของปุยเม็ดเดี่ยวรวมกับระบบนํ้าหยดในการปลูกเม

ลอนในโรงเรือน” 

3. อาจารยวัชระ ชัยสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผานการคัดเลือกรอบท่ี 1 ทุน

กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการ Research for 

Community วิจัยเพ่ือชุมชนสังคม เรื่อง “การพัฒนาอิฐบลอค

ดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของ

บานดิน” 

4. อาจารยปยะลาภ  มานะกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผานการคัดเลือกรอบท่ี 1 ทุน

โครงการนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค  เรื่อง 

“เครื่องกําเนิดไฟฟาแกสไฟเออรจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

ขนาดครัวเรือน” 

5. ผศ. มานิตย  สิงหทองชัย คณะวิทยาการจัดการ ไดรับ

ทุนวิจัยจากจังหวัด เรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพทาง

เศรษฐกิจ จากการทองเท่ียว โดยการเช่ือมโยงยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการภายใตบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสู

กระบวนการทํางานรวมกันขององคกรทองถ่ินและธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2” 

6. ผศ.ดร.ภิราช  รัตนันต คณะวิทยาการจัดการ ไดรับทุน

วิจัยจากจังหวัด  เรื่อง “โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการ

ทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง” 

7. อาจารยสุวชัช พิทักษทิม และอาจารยธนิดา จอมยิ้ม 

คณะวิทยาการจัดการ ไดรับทุนวิจัยจากจังหวัด  เรื่อง “การสราง 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

 เสนทางการทองเท่ียวตามฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในเขตภาคเหนือ

ตอนลาง 2” 

8. ดร.เรณู  อยูเจริญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดรับทุนวิจัยจากจังหวัด  เรื่อง “การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ

ขาวไทยคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษโดยใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสงเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตร” 

   2. แมทุนวิจัยมีมาก แตยังมีทุนวิจัยจากภายนอกบาง

หนวยงานยังไมมี ไดแก คณะวิทยาการจัดการ และคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการจัดกิจกรรม โครงการ

ประชุมเฉพาะกิจ (ในกรณีท่ีมีทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

เรงดวน) มากมายเพ่ือเปนการกระตุน สงเสริม สนับสนุน เชน  

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูนักวิจัยมืออาชีพ 

- โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการและบริหารจัดการงานวิจัย 

- โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

นําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 

- การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 1 “ทองถ่ินภิวัตน” 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินใน

ศตวรรษท่ี 21  

- โครงการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยกับประเทศ

เพ่ือนบาน  

- ก ารจั ดประ ชุม เฉพาะ กิจ เ พ่ื อ เตรี ยมข อ เ สนอ

โครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก กรณี

เรงดวน 

- การประชาสัมพันธทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

โครงการตางๆ จากรัฐบาลท่ีเปนการสนับสนุนและพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารย เชน โครงการวิทยากรหลักสูตรการ

พัฒนานักวิจัย (แมไก) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

โครงการตางๆ ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดข้ึนหรือมีการ

ประชาสัมพันธลวนมีวัตถุประสงคหลักในการมุงเนนการพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารยใหสามารถแขงขันไดท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ  

แมทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกจะมีมากแตเน่ืองจาก

นโยบายของรัฐบาลในปจจุบันลวนมุงเนนผลผลิต (Output) จาก

งานวิจัยท่ีเปนรูปธรรมเปนหลัก  ดังน้ันทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอกสวนใหญจะมุงเนนไปท่ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

สวนใหญ จึงทําใหมีทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกท่ีอยูในศาสตร
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

ของสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวนนอยกวาและมี

การแขงขันสูง 

อยางไรก็ตามสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสงเสริมให

คณาจารยในสายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเขารวม

โครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แมไก) 

ผลการกระบวนการจัดกิจกรรม โครงการ การประชุม

ตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีกระตุน สงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาศักยภาพของคณาจารยทําใหมีคณาจารยจากคณะ

วิทยาการจัดการท่ีไดรับทุนวิจัยจากจังหวัดมีดังน้ี 

1. ผศ.มานิตย  สิงหทองชัย 

2. ผศ.ดร.ภิราช  รัตนันต 

3. อาจารยสุวชัช พิทักษทิม และอาจารยธนิดา จอมยิ้ม 

นอกจากน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนายังสามารถกระตุน 

สงเสริม สนับสนุนคณาจารยใหไดรับคัดเลือกในโครงการวิทยากร

หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แมไก) ของสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ  ถึง 2 รุนดวยกันดังน้ี 

รุนท่ี 1 : ผานการคัดเลือกจํานวน 1 ทานคือ ผศ.วชิรา  

รินทรศรี คณะวิทยาการจัดการ 

รุนท่ี 2 : ผานการคัดเลือกจํานวน 3 ทาน 

- ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ  

คณะวิทยาการจัดการ 

- ผศ.ดร.สูวรรณา คุณดิลกณัฐวสา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- ผศ.ดร.สาธร  ทรัพยรวงทอง 

คณะครุศาสตร 

   3. ควรปรับปรุงระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิ

นักวิจัยใหชัดเจน 

มหาวิทยาลัยฯ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดูแลในเรื่อง

ของการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค รวมกับ

หนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) โดยแตงตั้งคณะกรรมการ

คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  โดยมีตัวแทนจาก

คณะท้ัง 5 คณะและหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) มีสวน

รวมในการเปนคณะกรรมการดังกลาว พรอมท้ัง สถาบันวิจัยและ

พัฒนาไดมีการจัดทําคูมือบริหารงานวิจัย เพ่ือใหความรูในเรื่อง

ตางๆท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย และความรูและข้ันตอนตางๆท่ี

เก่ียวของกับการจดสิทธิบัตร  พรอมท้ังมีการจัดประชุมช้ีแจงและ

ใหความรูในเรื่องใหมท่ีเปนประโยชนกับนักวิจัยเรื่องของการ

คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

จากกระบวนการดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ จึงมีระบบและ

กลไกการคุมครองสิทธ์ินักวิจัยอยางชัดเจน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ขอปรับปรุงแกไข 

ควรจับประเด็นในการบริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาชุมชนเปาหมายใหชัดเจน โดยเริ่มจากการ

วิเคราะหความตองการจําเปน แลวระดมความรวมมือ

จากหนวยงานภายนอกในการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมท่ี

เปนประโยชนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

จากแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯในเรื่องของการ

บริการวิชาการโดยมีการกําหนดประเด็นความรูตามความ

ตองการของชุมชนทองถ่ิน พรอมท้ังประสานความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก เชนหนวยงานภาครัฐและเอกชน/กลุมงาน

จังหวัด เปนตน เพ่ือท่ีจะตองสนองความตองการของชุมชน

ทองถ่ินไดน้ัน สรุปไดวา ในประเด็นการใหบริหารวิชาการในแต

ละดานมีชุมชนท่ีตองการใหทางมหาวิทยาลัยฯไปใหความรูมี

จํานวนมาก ดังน้ี  

(เอกสารอางอิง แผนบริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ 2560)  

1. ดานขาว/เกษตร/อาหาร  จํานวน 9 ชุมชน 

2. ดานพลังงาน/เทคโนโลยี  จํานวน 10 ชุมชน 

3. ดานการพัฒนา(OTOP) จํานวน 10 ชุมชน 

4. ดานการศึกษา/การจัดการความรู จํานวน 16 ชุมชน 

5. ดานอาเซียน จํานวน 9 ชุมชน 

6. ดานการสรางศักยภาพภาครัฐ จํานวน 5 ชุมชน 

7. อ่ืนๆ จํานวน  6 ชุมชน 

รวมท้ังสิ้น 65 ชุมชน 

และนอกจากมหาวิทยาลัยฯจะเปนหนวยงานท่ีใหบริการ

วิชาการแกชุมชนแลว มหาวิทยาลัยยังเปนหนวยงานท่ีสนับสนุน

การดําเนินงานของกลุมงานจังหวัดในเรื่องของการใหความ

รวมมือเชิงวิชาการในการดําเนินงานรวมกันเพ่ือพัฒนาจังหวัด

และชุมชนทองถ่ินใหเกิดประโยชนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  เชน 

1. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ กิจกรรมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกเฉพาะ (ไทย-เฉพาะ

พ้ืนท่ี) รุนท่ี 1 จังหวัดนครสวรรค  ซึ่งจังหวัดนครสวรรคเห็นวา 

มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากร

ดานการทองเท่ียว เพ่ือไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถดานการ

ทองเท่ียว และเพ่ือใหการทองเท่ียวของจังหวัดนครสวรรค

สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและเขาสูประชาคม

อาเซียนได  พรอมท้ังเปนการสรางรายไดใหกับชุมชนในจังหวัด

นครสวรรคเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและสรางอาชีพอีกอาชีพให



22 
 

ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  ในการจัดอบรมโครงการดังกลาว  เริ่มท้ังแตวันท่ี 

11 กุมภาพันธ ถึง 30 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคและปฏิบัติการมัคคุเทศกตามเสนทางท่ีกรมการ

ทองเท่ียวกําหนด  

2. โครงการนํารองการพัฒนาการวางแผนแบบบูรณาการ

ทุกภาคสวนของชุมชนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรคเพ่ือสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ  

2560 ซึ่งจังหวัดนครสวรรคเห็นวา มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค

มีพันธกิจ ในดานการใหบริการแกชุมชนและสืบสานงานโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงประสานความรวมมือมายัง 

มหาวิทยาลัยฯเพ่ือดําเนินโครงการรวมกันโดยการดําเนิน

โครงการในครั้งน้ีมี วัตถุประสงค  

1. เพ่ือขับเคลื่อนและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริระดับพ้ืนท่ีใหเกิดผลเปนรูปธรรมสอดคลองกับสภาพ

ปญหาและความตองการเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัดนครสวรรค 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพของชุมชน 

3. เพ่ือตระหนักรูและการมีองคความรูเก่ียวกับการวางแผน

เชิงบูรณาการ ในโครงการจัดในชวง 1 เดือน พฤษภาคม - 

กันยายน  พ.ศ. 2560 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอปรับปรุงแกไข 

   1 .  ควรขยายผลจากงานวิจัยเมืองปากนํ้าโพสู

การศึกษาระดับตางๆ เชน สพฐ. สพม. และระดับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสูการเปนมาตรฐานระดับจังหวัด

และระดับชาต ิ

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการ

เผยแพรผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ

และวัฒนธรรมทองถ่ิน(นครสวรรค)หนังสือ “นครสวรรคศึกษา” 

บันทึกเรื่องราวคนจีนปากนํ้าโพ ใหกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

จํานวน 96 แหง ดังน้ี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 37 แหง ดังน้ี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ  ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มหาวิทยาลัยเอกชน และอ่ืน ๆ จํานวน 59 แหง ดังน้ี 

   - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   - มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   - มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

   - มหาวิทยาลัยมหิดล 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   - มหาวิทยาลัยนครพนม 

   - มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   - มหาวิทยาลัยพะเยา 

   - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

   - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

   - มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

   - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

   - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

   - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

   - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   - มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 

   - มหาวิทยาลัยเกริก 

   - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

   - มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

   - มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

   - มหาวิทยาลัยชินวัตร 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

   - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

   - มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

   - มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

   - มหาวิทยาลัยพายัพ 

   - มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

   - มหาวิทยาลัยรังสิต 

   - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

   - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

   - มหาวิทยาลัยสยาม 

   - มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

   - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

   - มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

   - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

   - มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

   - มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

   - มหาวิทยาลัยเอเชียน 

   - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

   - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   - มหาวิทยาลัยพะเยา 

   - มหาวิทยาลัยบูรพา 

   - มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

   - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

   - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   2. ใหมุงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีนอกจากดนตร ีซึ่งสอดคลอง

กับสาขาศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ 
ในปการศึกษา 2559 มีการสนับสนุนการดําเนินงาน

ศิลปะและวัฒนธรรมในดานอ่ืน ๆ นอกจากงานดานดนตรี ซึ่ง

อาจจะนําไปสูการสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง

เปนท่ียอมรับในระดับชาติ เชน   

   - โครงการเสวนาทางวิชาการ “สานสุนทรีย สี่แคว

ศิลป : มองอดีต ปจจุบัน ผานดนตรี กวี ศิลป ประวัติศาสตร 

ภาพถายนครสวรรค” 

   - โครงการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง 

“อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย” 

   - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู

และบริหารงานวัฒนธรรมทองถ่ินไทดํา 

   - โครงการสรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียน

การสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผน

โบราณในการพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก 
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ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอปรับปรุงแกไข 

   1. ปรับปรุงการกํากับติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยใหมี

ความเช่ือมโยงและสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสําเร็จใน

แผนกลยุทธ 

สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง คณะกรรมการติดตาม  กํากับ  

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย คําสั่งท่ี  027/2560 ลงวันท่ี  

28 เมษายน 2560 โดยมีอํานาจหนาท่ี 

- ติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  และการ

พัฒนามหาวิทยาลัยของทุกหนวยงาน  

- ประเมินผลและใหขอเสนอการดําเนินงานการตามแผน

ยุทธศาสตร  และการพัฒนามหาวิทยาลัยของทุกหนวยงาน 

   2. พัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการวิเคราะหทาง

การเงินใหชัดเจนเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใชกํากับติดตาม

การใชงบประมาณหนวยงานระดับคณะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใหครอบคลุมถึงการวิเคราะหตนทุน

ตอหนวยในระดับหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาและบุคลากร ความคุมคา และ โอกาสในการ

แขงขัน 

1.จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายโครงการในแตละไตร

มาสเสนอท่ีประชุมเพ่ือเปนขอมูลในการใชกํากับติดตามผลการใช

จายงบประมาณ 

2.สรางความรูความเขาใจ สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน

คณะ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

ท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

สัดสวนคาใชจายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร ความ

คุมคาของการบริหารหลักสูตรอยางมีคุณภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด 

   3. ควรใหมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานการ

บริหารความเสี่ยงใหชัดเจนแกผูบริหารและบุคลากร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย ไดจัดประชุมเพ่ือช้ีแจง หลักเกณฑการพิจารณา

ความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงใหถูกตองตามหลักการ

และเปนไปในแนวทางเดียวกัน ใหกับคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก พรอมท้ัง

จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค 2560 ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตอไป 

   4. ควรมีการกํากับติดตามข้ันตอนของกระบวนการ

จัดการความรูของทุกหนวยงานท่ีเขมขนข้ึน โดยใหเห็น

ผลในทางปฏิบัติและนําไปใชประโยชนในการพัฒนางาน

อยางชัดเจน 

 มหาวิทยาลัย นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน มากําหนดแนวทางดานกํากับติดตามผลการ

จัดการความรูของคณะ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

   1.ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจง

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหจัดสงรายช่ือตัวแทนหนวยงาน 

เพ่ือเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู  

   2.แต ง ตั้ ง คณ ะก ร รม ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย มีหนาท่ีตามคําสั่งแตงตั้ง ท่ี 1174/2558 ลงวันท่ี  

6 พฤศจิกายน 2558 

   3.เผยแพร ช้ีแจงการดําเนินงาน นโยบายดานการจัดการ
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ความรู ใหแกคณะกรรมการฯ รับทราบ ในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2560 

   4.จัดประ ชุมคณะกรรมการจั ดการความรู ระดับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทํารางแผนการจัดการความรู และติดตาม

ความคืบหนาการดําเนินการจัดการความรูระดับหนวยงานตาม

ปฏิทินการจัดการความรู เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม  2560 ณ หอง

ประชุมดุสิตา 

   5.ประชุมคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงาน และ

ผูเก่ียวของ เพ่ือติดตามผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู

ระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 

เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมดุสิตา อาคาร 14 ช้ัน 

2 เพ่ือใหแตละหนวยงาน รายงานความกาวหนาการดําเนินการ

จัดการความรู 

   5. ควรพิจารณากําหนดคาเปาหมายของแผนการ

พัฒนาบุคลากรท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให

เหมาะสม พรอมท้ังควรมีกิจกรรมและการกํากับติดตาม

อยางตอเน่ือง 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฯ ไดดําเนินการ

ประชุม เพ่ือทบทวนกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเพ่ิมทักษะและ

พัฒนาศักยภาพใหมีความรูตามสมรรถนะบุคลากร และ

ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา

บุคลากรท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

   6. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

ความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพใหกับ

คณาจารยและบุคลากรทุกกลุม ใหสามารถประยุกตใช

ในการพัฒนางานไดอยางแทจริง และใหสามารถรายงาน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยกลุมงานมาตรฐาน

การศึกษา ไดดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไวดังน้ี 

1.ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง

ความรูความเขาใจและการวิเคราะหตนทุนตอหนวย สําหรับการ

กํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาการท่ี

ใหความรู คือ รองศาสตราจารยจรินทร เทศวานิช ผูทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูเขาอบรม ประกอบดวย 

อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงาน

คณะ นัก วิชาการ ท่ีดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองนโยบายและ

แผน ผูอํานวยการกองกลาง ซึ่งการอบรมครั้งน้ีจัดเปน 2 ชวง คือ 

ชวงท่ี 1 วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2560 เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใน

การวิเคราะหตนทุนตอหนวย และชวงท่ี 2 วันท่ี 27 เมษายน 

พ.ศ. 2560 เปนการติดตามผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

2.มหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมสรางความรูความเขาใจ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหกับ

อาจารยประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตร ในวันท่ี 25 เมษายน   



28 
 

ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

พ.ศ.2560 เพ่ือสรางความรูความเขาใจ การดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ ตัวบงช้ี ระดับ

หลักสูตร เพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งจะมีข้ึน

ระหวางเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2560 

3.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพ ตาม

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร (สําหรับผูท่ีไมมีประสบการณประเมิน

คุณภาพ) รุนท่ี 1 และ รุนท่ี 2 คือ รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27 – 29 

เมษายน พ .ศ. 2560 และรุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 25 – 27 

พฤษภาคม พ.ศ.2560 วิทยากรท่ีใหความรู คือ ศาสตราจารย 

นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร ผูเขารวมการอบรมในครั้งน้ี คือ 

อาจารยประจําหลักสูตร โดยเขารวมหลักสูตรละ 1 คน ตอ 1 รุน  

4.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

และสรางแผนกลยุทธทางการเงิน สําหรับการกํากับติดตามการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาการท่ีใหความรู คือ 

ผูชวยศาสตราจารยปราณี พรรณวิเชียร วิทยากรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู เข าอบรม ประกอบดวย 

อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงาน

คณะ ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการสํานักสถาบัน

นักวิชาการ ท่ีดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา มีกําหนดการ

จัด วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

   7. ควรกํากับ ติดตาม และ สงเสริมระบบประกัน

คุณภาพ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด

ความเ ช่ือมโยงระหวางหนวยงานประกันคุณภาพ 

ผูบริหาร และ ผูปฏิบัติการ ไดอยางมีประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีการดําเนินการกํากับ 

ติดตาม และสงเสริมระบบประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1. มีประกาศนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ขอ งมหา วิทย าลั ย ร าชภั ฏนครส ว ร รค  ใ นก า รประ ชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

2. มีกํากับติดตาม ตามข้ันตอนท่ีกําหนดในปฏิทินและคูมือ

การกํากับติดตามการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

3. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัยโดยมีตัวแทนจากทุกหนวยงาน รวมเปน

คณะกรรมการ  

 



29 
 

ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

4. มีผู กํากับดูแลตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดอบรมการสรางความรูความเขาใจ

และการวิเคราะหตนทุนตอหนวย สําหรับการกํากับติดตามการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2560 

6. ทุกหนวยงานรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน ( 1 สิงหาคม 2559 – 

31 มกราคม 2560) และรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง

ท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 

7. ทุกหนวยงานรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน ( 1 กุมภาพันธ – 30 

เมษายน 2560) และรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 

2/2560 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

8. ทุกหนวยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีเหมาะสม สอดคลองกับคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คูมือระบบและกลไกและ

คูมือการกํากับการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

9. มหาวิทยาลัยฯ จัดอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (สําหรับผูไมมีประสบการณ) ใหกับอาจารยประจํา

หลักสูตร ทุกหลักสูตร จํานวน 2 รุน คือ รุนท่ี 1 ระหวาง วันท่ี 

27 – 29 เมษายน พ.ศ. 2560 รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 25 – 27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

10. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

ทุกหลักสูตร เพ่ือช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2559 รวมท้ังรบัฟงขอเสนอแนะ และ

ปญหาตางๆ เพ่ือนําไปพัฒนาและแกไข เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ.2559  

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีกลุมงานมาตรฐาน

การศึกษาเปนหนวยงานกลางเพ่ือใหขอเสนอแนะและชวย

แกปญหา ขอสงสัยและเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

12. มหาวิทยาลัยฯ จัดอบรมการเขียนรายงานผลการ

ดํา เนินการของหลักสูตร (มคอ .7 )  ในวันท่ี 26 มิ ถุนายน         
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ขอเสนอแนะผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2558 

ผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 

พ.ศ.2560 

13. มหาวิทยาลัยมี กิจกรรมการตรวจสอบและกํากับ

ติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และ

สํานัก/สถาบัน โดย มีกําหนดการดังน้ี 

- ระดับสํานัก/สถาบัน ระหวางวันท่ี 22, 27-28, 30 

มิถุนายน, และวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยตรวจสอบจาก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

- ระดับหลักสูตรและคณะ ระหวางวันท่ี 3 – 6 กรกฎาคม 

พ.ศ.2560 โดย ระดับหลักสูตร ตรวจสอบจากรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และระดับคณะตรวจสอบจาก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

14. มหาวิทยาลัยฯ จะจัดอบรมโครงการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและสรางแผนกลยุทธทางการเงิน 

สําหรับการกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใน

วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

15. ทุกหนวยงานรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือน ( 1 สิงหาคม 2559 – 

31 กรกฎาคม 2560) และรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง

ท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2560 

   8. ปรับปรุงระบบและกลไกการประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับผลงานของมหาวิทยาลัยใน

ดานตางๆ เชน ศักยภาพของบุคลากรท่ีสามารถ

ตอบสนองตอการพัฒนาชุมชนทองถ่ินได เปนตน 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการ

ประชาสัมพันธ ดังน้ี 

1.มีการปรับปรุงระบบอุปกรณใหมีความทันสมัยมาก     

ยิ่งข้ึน 

2.เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธมากยิ่งข้ึน ทาง NSRU 

Channel เปนนคลิปขาวเพ่ือเสนอในกิจกรรมตางๆของมหาลัย 

3.สร า ง เครื อข ายสื่ อภายนอกในการส งข า วข อมู ล

มหาวิทยาลัย 

 

1.12 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษามี  2  ระบบ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เปนบทบาทของมหาวิทยาลัย คณะ  สํานัก/สถาบัน  หลักสูตร  กองและหนวยงานเทียบเทาเพ่ือให

เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  เนนการพัฒนาคุณภาพ  ใหเกิดข้ึนกับผูเรียนและความพึงพอใจของ

ชุมชนและสังคม  และการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก  สมศ. 
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2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

เปนบทบาทของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

มหาวิทยาลัย  กลุมสาขาวิชา  (คณะ) เพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  มี  3  ระบบ 

1. การพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

2. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
 

การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ระบบ กลไก 

1. การพัฒนาคุณภาพระบบท่ีสําคัญ คือ 

1.1  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

- มาตรฐาน 5 องคประกอบของ สกอ. 

- มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 

- มาตรฐานตามมุมมองการบริหารจัดการ  

4 ดาน 

1.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 

ของ สมศ. ก.พ.ร. 

1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

         1.1 มีนโยบายการประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย 

         1 . 2 มี แผนงานประ กัน คุณภาพระ ดับ

มหาวิทยาลัย 

         1.3  มีคูมือประกันคุณภาพและคูมืออ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 

         1.4  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ

ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน 

         1.5 ตัวชี้ วัดรวมของมหาวิทยาลัย และ

ตัวชี้วัดสําคัญ และตัวชี้วัดท่ีเปนอัตลักษณ ระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน 

         1.6 การสรางเครือขายการประกันคุณภาพ

ภายใน และเครือขายการประกันคุณภาพภายนอก 

         1.7 มีผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบกํากับดูแล

ตัวชี้วัดและจัดเก็บขอมูล 

2. กระบวนการประกันคุณภาพ 

          2 . 1จั ดป ระชุ มกลุ ม ย อ ย เ พ่ื อทบทว น  

ปรับปรุงหรือ เทียบเคียงภายในองคกรและภายนอก

องคกร 

          2.2 จัดการอบรมโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

และเชิญท่ีปรึกษาจากภายนอก 
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ระบบ กลไก 

2. การติดตามคุณภาพมีระบบท่ีสําคัญคือ 

- ตัวบงชี้ตามมาตรฐาน 5 องคประกอบของ

สกอ. 

- ตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. 

- ตัวชี้วัดตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร 

          1. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย คณะ  สํานัก / สถาบัน 

           2 .  มีคณะกรรมการตรวจติดตามและ

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก / สถาบัน 

           3. การตรวจติดตามและประเมินภายนอก

จากตนสังกัดและจาก  สมศ. 

3. การประเมินคุณภาพมีระบบท่ีสําคัญคือ 

- การรายงานประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย

คณะ สํานัก/สถาบัน 

- การประเมินจากบุคคลภายนอกจากตนสังกัด 

- การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 

          1 .  มีการ พัฒนาผูประ เ มินภายในตาม

หลักสูตรของ สกอ. โดยการจัดอบรมตามท่ี สกอ. 

กําหนด 

          2. มีผูบริหารรับผิดชอบการรายงานประเมิน

ตนเองตามองคประกอบ  ตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะ สํานัก/สถาบัน 

          3. หนวยงานทุกระดับ จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองและเตรียมความพรอมรับการ

ประเมินจากภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐาน คุณภาพ  

ระดับ  มหาวิทยาลัยและระดับกลุมสาขาวิชา 

 



 
 

สวนที่ 2  
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับตัวบงช้ี: อาจารย ดร.ประจักร  รอดอาวุธ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนและคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1102 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1201 
 

เกณฑการประเมิน 
 คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ 

 คะแนนท่ีได =  
 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ช่ือหลักสูตร 

การกํากับ

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ

คุณภาพ 

คณะครุศาสตร 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผาน 3.44 ด ี

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ผาน 3.22 ดี 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ผาน 3.48 ดี 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไมผาน 0.00 หลักสูตรไมได

มาตรฐาน 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ผาน 2.39 ปานกลาง 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผาน 3.24 ด ี

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.27 ด ี

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.18 ด ี

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ผาน 3.29 ดี 

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผาน 3.39 ด ี

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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ช่ือหลักสูตร 

การกํากับ

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ

คุณภาพ 

11. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู ผาน 3.44 ด ี

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.66 ดี 

13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผาน 3.29 ดี 

14. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผาน 3.60 ด ี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ผาน 3.43 ดี 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี ผาน 2.73 ปานกลาง 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ผาน 3.15 ด ี

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ผาน 3.49 ด ี

5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 3.24 ด ี

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ไมผาน 0.00 หลักสูตรไมได

มาตรฐาน 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผาน 3.38 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.44 ด ี

9. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ผาน 3.11 ด ี

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.27 ด ี

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษนานาชาต ิ ผาน 3.27 ด ี

12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ไมผาน 0.00 หลักสูตรไมได

มาตรฐาน 

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

แนวใหม 

ผาน 2.74 ปานกลาง 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ผาน 3.36 ด ี

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ผาน 3.10 ด ี

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ผาน 3.22 ด ี

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ผาน 3.21 ดี 

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี ผาน 3.40 ด ี

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ผาน 3.23 ด ี

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 3.31 ด ี
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ช่ือหลักสูตร 

การกํากับ

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการ

ประเมิน 

(คะแนน) 

ระดับ

คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ผาน 3.47 ด ี

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม ผาน 3.05 ด ี

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผาน 3.15 ด ี

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผาน 3.30 ด ี

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ผาน 2.80 ปานกลาง 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ผาน 3.24 ด ี

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน 3.25 ด ี

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผาน 3.27 ด ี

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ผาน 3.64 ด ี

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผาน 3.14 ดี 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ผาน 2.85 ปานกลาง 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผาน 2.64 ปานกลาง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม ผาน 3.32 ด ี

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม 

ผาน 2.72 ปานกลาง 

3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ผาน 3.64 ด ี

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) 

ผาน 3.21 ด ี

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ผาน 3.16 ด ี

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 

ผาน 3.17 ด ี

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

ผาน 3.50 ด ี

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกล

การผลิต 

ผาน 3.19 ด ี

9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ผาน 3.02 ด ี

ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ (167.70/55) = 3.05 

คะแนนท่ีได 3.05 คะแนน 



36 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ี 1.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51 คะแนน 2.91 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 2.91 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ี 1.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51 คะแนน 3.05 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 3.05 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ี 1.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51 คะแนน 3.05 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 3.05 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

-ไมมี- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา    

มหาวิทยาลัยควรสรางความเขาใจใหแกคณะตาง ๆ ในการกํากับ ดูแล ใหคําแนะนําแกอาจารยประจํา

หลักสูตร ในการบริหารจัดการหลักสูตร ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตรงตามเกณฑมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการสงเสริม ชี้แจง ทําความเขาใจ แกคณาจารยเพ่ือยกระดับการบริหาร

จัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

หลักฐานอางอิง  

 1-1.1-NSRU-1 สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: อาจารยปราชญ  ปรัชญาพันธ     

                          อาจารย ดร.ประจกัร  รอดอาวุธ 

                           

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาท่ี), 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน และคณบด ี5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1101, 1102 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1114, 1201 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

 

 
 

2. แปลงคาแปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําท้ังหมด 396.5 คนและมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

แยกเปนคณะตางๆ ดังตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คณะ / สาขาวิชา 
อาจารยที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก 

อาจารยประจํา

ทั้งหมด 

1 คณะครุศาสตร 23 57.5 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22 122 

3 คณะวิทยาการจัดการ 8 54.5 

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 32 95.5 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 67 

รวม 102 396.5 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดสถาบันท้ังหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก= 
 

 

          = 25.73 

2. แปลงคารอยละท่ีใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

    คะแนนท่ีได  = 

 

           =   3.22 

 มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 102 คน จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด

396.5 คน คิดเปนรอยละ 25.73 เม่ือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ได 3.22 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 24 รอยละ 25.32 บรรลุเปาหมาย 3.17 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 24 รอยละ 25.73 บรรลุเปาหมาย 3.22 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 24 รอยละ 25.73 บรรลุเปาหมาย 3.22 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

-ไมมี- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- ไมมี - 
 

 

 

 102 

396.5 
X 100 

25.73 

40 
 

X 5 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

มหาวิทยาลัยมีแผนการสงเสริมใหคณาจารยเขารับการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา โดยจัดเปน

โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหแกคณาจารยท่ีสนใจ ซ่ึงในการสนับสนุนทุกหาร

ศึกษาแกคณาจารยแตละราย ใชงบประมาณจํานวนมาก จึงมีขอจํากัดในดานของจํานวนอาจารยท่ียื่นขอทุนในแตละ

ปงบประมาณ 
 

หลักฐานอางอิง  

 1-1.2-NSRU-1  รายงานสรุปจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 2559 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: อาจารยปราชญ  ปรัชญาพันธ     

                          อาจารย ดร.ประจกัร  รอดอาวุธ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง (กลุมงานการเจาหนาท่ี), 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน และคณบด ี5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1101, 1102 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1114, 1201 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคาแปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําท้ังหมด 396.5 คน และมีผูดํารงตําแหนงระดับผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ปรากฏอยูดังตารางตอไปนี้ 

 

คณะวิชา 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง 

ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย รวม 

คณะครุศาสตร 46.5 9 2 - 57.5 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 103 18 1 - 122 

คณะวิทยาการจัดการ 36.5 17 1 - 54.5 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 70.5 23 2 - 95.5 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

      จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดสถาบันท้ังหมด 
X 100 

                รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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คณะวิชา 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง 

ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย รวม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
38 27 2 - 67 

รวม 294.5 
94 8 - 

396.5 
102 

 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =        102 

                                                                               396.5 

       =  25.73 
 

2. แปลงคารอยละท่ีใชคํานวณในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

    คะแนนท่ีได    =  
 

   =  2.14 

 มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 102 คน จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

396.5 คน คิดเปนรอยละ 25.73 เม่ือนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ได 2.14 คะแนน  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว :  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 30.12 รอยละ 23.27 ไมบรรลุเปาหมาย 1.94 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 30.12 รอยละ 25.73 ไมบรรลุเปาหมาย 2.14 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 30.12 รอยละ 25.73 ไมบรรลุเปาหมาย 2.14 คะแนน 
 

X 100 

25.73 

60  
X 5 
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จุดแข็ง 

- ไมมี - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ปจจุบันมีคณาจารยท่ียื่นสงผลงานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและอยูระหวางการพิจารณาเปน

จํานวนมาก โดยท่ีผานมานั้นมหาวิทยาลัยมีแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ จัดทําผลงานยื่น

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ท้ังในเรื่องงบประมาณ และการสรางความรู ความเขาใจ และแนวทางในการ

จัดทําผลงานวิชาการประเภทตางๆ ซ่ึงในดานงบประมาณท่ีจัดสรรสนับสนุนใหแกผูจัดทําผลงานวิชาการในแตละ

ปงบประมาณนั้นมีจํานวนจํากัด สงผลใหจําเปนตองมีการขอจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางป มหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ี

เก่ียวของควรจัดทําแผนการสงเสริม สนับสนุนท่ีชัดเจน วาในแตละปประมาณการจํานวนผูยื่นขอฯ เพ่ือกําหนด

งบประมาณสนบัสนุนใหเพียงพอในแตละป 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

 -  ไมมี - 
 

หลักฐานอางอิง  

 1-1.3-NSRU-1  รายงานสรุปจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา 2559 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รศ.วุฒิชัย  ประภากิตติรัตน 

                            

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  

                    และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1105 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1123, 1125 
 

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 ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดบริการใหคําปรึกษา แนะ

แนวดานการใชชีวิตและการเขา

สูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

มหาวิทยาลัยจัดบริการใหคําปรึกษาดาน

วิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสู

อาชีพใหแกนักศึกษา ดังน้ี 

การจัดบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา ประกอบดวยอธิการบดี เปน

ประธานท่ีปรึกษา ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หั วหน ากลุ ม ง านสั ง กัดกอง พัฒนานักศึ กษา 

ประธานสภานักศึกษา นายกองคการบริหาร

นักศึกษา เปนคณะอนุกรรมการ ทําหนาท่ีกําหนด

นโยบาย รวมกันนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมกัน

พิจารณาแกไขขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยมี

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ

สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา (กลุมงาน

แนะแนวและทุนการศึกษา ) เปนหนวยงานท่ี

ใหบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติ  และข้ันตอนการใหบริการเปนไปตาม

ระบบงานท่ีมหาวิทยาลัยและหนวยงานกําหนดไว 

โดยมีนักศึกษาทุกระดับช้ันปเขารับบริการ 

การแนะแนวดานวิชาการ มหาวิทยาลัย

จัดทําคูมือนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลดานวิชาการท่ี

จํา เปน เชน  ระเ บียบ ขอบังคับ แนวปฏิ บัติ 

รายละเอียดสาระสําคัญของหลักสูตร 

1-1.4-NSRU-OP-SD-1  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา 

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 

แผนปฏิบัติงาน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-6  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-7 

ตารางการปฏิบัติงาน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-8 

จัดหองบริการใหคาํปรึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-9 

ตารางเวลาการใหคําปรึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-10 

ขอมูลการรับบริการใหคําปรึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-11 

ภาพถาย 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

2.ระดับคณะ มีการใหคําปรึกษาดานวิชาการ  

โดยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 2 คน ตอ 1 กลุม

นักศึกษา จัดช่ัวโมงอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา 

สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง หรอืเพ่ิมเติมตามแตอาจารยท่ี

ปรึกษานัดหมาย และนักศึกษาสามารถเขาพบ

อาจารยท่ีปรึกษาเปนรายบุคคลไดเมื่อตองการ

คําปรึกษา โดยมีสาระสําคัญในการใหขอมูลดาน

วิชาการท่ีนักศึกษาแตละสาขาจะตองทราบ เชน 

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมี นักศึกษาทุก

ระดับช้ันปเขารับบริการ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

กลุมเปาหมายไดแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

จัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใช

ชีวิต 

1. ระดับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา ประกอบดวยอธิการบดี เปน

ประธานท่ีปรึกษา ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หั วหน ากลุ ม ง านสั ง กัดกอง พัฒนานักศึ กษา 

ประธานสภานักศึกษา นายกองคการบริหาร

นักศึกษา เปนคณะอนุกรรมการ ทําหนาท่ีกําหนด

นโยบาย รวมกันนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมกัน

พิจารณาแกไขขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยมี

สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา (กลุมงาน

แนะแนวและทุนการศึกษา ) เปนหนวยงานท่ี

ใหบริการใหคําปรึกษาดานการใช ชี วิต โดยมี

แนวทางปฏิบัติ และข้ันตอนการใหบริการเปนไป

ตามระบบงานท่ีมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

กําหนดไว โดยมีนักศึกษาทุกระดับช้ันปเขารับ

บริการ 

2.ระดับคณะ มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ

คูมือประกอบการใหคําปรึกษา เพ่ือเปนแนวทางใน

การดูแลนักศึกษา โดยใหคําปรึกษาแนะแนวการ

ดานการใชชีวิตใหแกนักศึกษา โดยแตงตั้งอาจารย

ท่ีปรึกษา 2 คน ตอ 1 กลุมนักศึกษา จัดช่ัวโมง

อาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง 

หรือเพ่ิมเติมตามแตอาจารยท่ีปรึกษานัดหมาย 

และนักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเปน

รายบุคคลไดเมื่อตองการคําปรึกษา จัดกิจกรรม
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปฐมนิเทศของคณะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ขอมูลดานการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคม 

ท่ีนักศึกษาจะตองทราบ กลุมเปาหมายในการเขา

รวมกิจกรรมไดแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยการให

คําปรึกษาแนะแนวการดานการใช ชี วิตใหแก

นักศึกษา มีนักศึกษาทุกระดับช้ันปเขารับบริการ 

จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการ

เขาสูอาชีพ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา ประกอบดวยอธิการบดี เปน

ประธานท่ีปรึกษา ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หั วหน ากลุ ม ง านสั ง กัดกอง พัฒนานักศึ กษา 

ประธานสภานักศึกษา นายกองคการบริหาร

นักศึกษา เปนคณะอนุกรรมการ ทําหนาท่ีกําหนด

นโยบาย รวมกันนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมกัน

พิจารณาแกไขขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยมี

สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา (กลุมงาน

แนะแนวและทุนการศึกษา ) เปนหนวยงานท่ี

ใหบริการใหคําปรึกษาดานการเขาสูอาชีพ โดยมี

แนวทางปฏิบัติ และข้ันตอนการใหบริการเปนไป

ตามระบบงานท่ีมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

กําหนดไว โดยมีนักศึกษาทุกระดับช้ันปเขารับ

บริการ 

การแนะแนวเพ่ือเขาสูอาชีพ จัดปจฉิมนิเทศ 

โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู มีประสบการณ และ

ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ มาใหขอมูลเพ่ือสราง

แรงบันดาลใจ ใหความรูวิธีการสมัครงาน ดาน

บุคลิกภาพ ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

2.ระดับคณะ มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ

คูมือประกอบการใหคําปรึกษา เพ่ือเปนแนวทางใน

การดูแลนักศึกษา โดยใหคําปรึกษาแนะแนวการ

ดานการเขาสูอาชีพใหแกนักศึกษา โดยแตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษา 2 คน ตอ 1 กลุมนักศึกษา จัด

ช่ัวโมงอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา สัปดาหละ 1 

ช่ัวโมง หรือเพ่ิมเติมตามแตอาจารยท่ีปรึกษานัด

หมาย และนักศึกษาสามารถเขาพบอาจารย ท่ี

ปรึกษาเปนรายบุคคลไดเมื่อตองการคําปรึกษา 
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คณะจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศของคณะ โดยมี

วัตถุประสงคในการใหความรูดานทักษะการทํางาน 

การใช ชีวิตในท่ีทํางานท่ีนักศึกษาแตละสาขา

จะตองทราบ และใหขอมูลแหลงงานตาง ๆ  โดย

การจัดกิจกรรมดังกลาวจะเปนกลุมนักศึกษา

ระดับช้ันปสุดทาย โดยในระหวางศึกษาคณะจะมี

โครงการ/กิจกรรมฝกทักษะการเขาสูอาชีพ ซึ่งทุก

หลักสูตร ท่ีจัดการเรียนการสอนจะมีการฝก

ประสบการณวิชาชีพ หรือวิสาหกิจเตรียมความ

พรอมฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษากอน

จะสําเร็จการศึกษา และการใหคําปรึกษาดาน

อาชีพนอกเวลา จะเปนกลุมนักศึกษาทุกช้ันปท่ีเขา

รับบริการ 

กองพัฒนานักศึกษา โดยกลุมงานแนะแนว

และทุนการศึกษา มี ข้ันตอนการใหบริการให

คําปรึกษา ดานวิชาการ แนะแนวการใชชีวิต และ

การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน ดังน้ี 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน/กําหนดผูรับผิดชอบ 

2. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

3. จัดทําตารางการปฏิบัติงาน 

4. จัดสถานท่ีใหคําปรึกษา 

5. ใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต/การ

เขาสูอาชีพ  

6. เก็บขอมูลสถิติการใหบริการ 

7. แยกประเภทขอมูล จัดลําดับความสําคัญ  

8. ประสานงานผูท่ีเก่ียวของ 

9. จัดทําคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยมี

ขอมูลสาระสําคัญการใหบริการ 

10. ทบทวนแกไขกระบวนการ ขอจํากัด 

10.1 ตารางเวลาการใหคําปรึกษาไม

สอดคลองกับตารางเรียนของนักศึกษา ทําให

นักศึกษาไมมีเวลามาขอรับคําปรึกษา จึงปรับปรุง

แกไขดังน้ี 

- เปดใหบริการนอกเวลาราชการ เวลา 

16.30 – 17.00 น. 

- ปรับเปลี่ยนเวลาพักกลางวันอยูระหวาง

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

- เพ่ิมชองทางการใหบริการ เชน สรางเพจ
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กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา 

10.2 นักศึกษาใหม ยังไมทราบวามีการ

ใหบริการ จึงแกไขดวยการประสานงานองคการ

นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ในการใหบริการ 

ผลการใหบริการการใหคําปรึกษาของกลุม

งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา มีผูมาขอรับ

คําปรึกษา จํานวน 58 คน ดังน้ี 

- บริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ  จํานวน  

36 คน แยกเปนช้ันปท่ี 1 จํานวน 8 คน ,ช้ันปท่ี 2 

จํานวน 17 คน, ช้ันปท่ี 3 จํานวน 10 คน และช้ันป

ท่ี 4 จํานวน 1 คน 

- บริการใหคําปรึกษาดานวิชาการและการ

ใชชีวิต  จํานวน 7 คน แยกเปนช้ันปท่ี 2 จํานวน 4 

คน และช้ันปท่ี 3 คน จํานวน 3 คน  

- บริการใหคําปรึกษาดานวิชาการและดาน

อาชีพ  จํานวน 10 คน แยกเปนช้ันปท่ี 1 จํานวน 

2 คน ,ช้ันป ท่ี  2 จํานวน 6 คน และช้ันป ท่ี 3 

จํานวน 2 คน  

- บริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ ดาน

การใชชีวิตและดานอาชีพ จํานวน 5 คน  แยกเปน

ช้ันปท่ี 1 จํานวน 1 คน ,ช้ันปท่ี 2 จํานวน 3 คน 

และช้ันปท่ี 3 จํานวน 1 คน 

 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ี

ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา

และนอกเวลาใหแกนักศึกษา 

มหา วิทย าลั ย มี หน ว ย ง าน ท่ี ทํ าหน า ท่ี

สนับสนุนใหขอมูลบริการแกนักศึกษา โดยมาจาก

หนวยงานตาง ๆ ดังน้ี 

1. กองพัฒนานักศึกษา 

1.1 กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา ให

ขอมูลแหลงทุนการศึกษา ขอมูลหลักเกณฑ วิธีการ

รับสมัครขอรับทุนการศึกษา พิจารณาการให

ทุนการศึกษาโดยประสานงานคณะ ใหบริการงาน

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหคําปรึกษาดาน

วิชาการ ดานการใชชีวิต และดานอาชีพ รายบุคคล 

บริการดานการใหขอมูลดานอาชีพ จัดหางาน 

1.2 กลุมงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ใหบริการจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ

และประสบการณ การจัดตั้งชมรมและอํานวย

ความสะดวกในการดําเนินงานของชมรม 

1 .3  กลุ ม ง าน กีฬาและ นันทนากา ร  

1-1.4-NSRU-OP-SD-12 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เว็บเพจของกองพัฒนานักศึกษา 

เว็บเพจของกลุมงานแนะแนว

และทุนการศึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-13 

ภาพถาย 

1-1.4-NSRU-OP-SD-14 

เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

1-1.4-NSRU-OP-SD-15 

เว็บไซตสํานักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1-1.4-NSRU-OP-SD-16 

เว็บไซตสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ใหบริการด านกิจกรรมการแขง ขันกีฬาและ

นันทนาการ 

1.4  กลุมงานบริหารงานท่ัวไปและบริการ

นักศึกษา ใหบริการการผอนผันเขารับราชการ

ทหาร การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

1.5 กลุมงานศูนยพยาบาลและสงเสริม

สุขภาพ  ใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

การขอสินไหมชดเชยประกันอุบัติเหตุ กิจกรรม To 

be number one ใหคําปรึกษาดานสุขภาวะทาง

เพศรณรงคการตอตานยาเสพติด 

1.6 งานหอพักนักศึกษา ใหบริการจัด

หองพักใหนักศึกษา ใหคําปรึกษาการใชชีวิตใน

หอพัก จัดกิจกรรมหอพักนักศึกษา 

2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ใหบริการการลงทะเบียน การแนะนําเก่ียวกับการ

เรียนการสอน การตรวจสอบเก่ียวกับการเรียน 

การเลือกวิชาเรียน การจอง การลงทะเบียนและ

การยกเลิกรายวิชา การสืบคนขอมูลเก่ียวกับการ

เรียน 

3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหบริการ

สืบคนขอมูล เอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร 

หนังสือดานศิลปะและวัฒนธรรมบริการนําชม

พิพิธภัณฑ บริการหองประชุม 

4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ ใหบริการการสอบประกันคุณภาพดาน

คอมพิวเตอร  บริการหองคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ต บริการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ 

Accout เพ่ือขอใชอินเทอรเน็ตผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร, บริการหองสมุดและการสืบคนขอมูล 

5. ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคม 

ศาสตร  ใหบริ การการสอบประ กันคุณภาพ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  บ ริ ก า ร สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู

ภาษาตางประเทศ 

6. กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ใหบริการ

รับ เ งินลงทะ เ บียน การขอคืน เ งินและออก

ใบเสร็จรับเงิน 

นักศึกษาสามารถรับขอมูลขาวสารโดยผาน

1-1.4-NSRU-OP-SD-17 

เว็บไซตศูนยภาษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-18 

เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี  

ภาพถาย 

1-1.4-NSRU-OP-SD-19 

รายงานการดําเนินโครงการ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-20 

รายงานการดําเนินโครงการ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-21 

โครงการ/ขอมูลโครงการ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-22 

รายงานการดําเนินโครงการ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-23 

โครงการ/ภาพถาย และเอกสาร

ท่ีเก่ียวของ 

1-1.4 NSRU-OP-SD-24 

หนังสือภายนอก/ภาพถาย 

1-1.4-NSRU-OP-SD-25 

หนังสือรับภายนอก 

1-1.4-NSRU-OP-SD-26 

ขอมูลแหลงงานนอกเวลาและใน

เวลา 

ขอมูลทางเว็บไซตแหลงงานนอก

เวลาและในเวลา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-27 

สถิติขอมูลการทํางานของ

นักศึกษา/คําสั่งแตงตั้งนักศึกษา

ทุนทํางาน 
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ชองทาง ดังตอไปน้ี 

- ประสานงานแจงขอมูลใหคณะรับทราบ  

- ประกาศประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

- เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

- เว็บเพจของกองพัฒนานักศึกษา 

- เ ว็ บ เพจของกลุ ม ง านแนะแนวและ  

ทุนการศึกษา 

- ประสานงานองคการนักศึกษา สโมสร  

นักศึกษาคณะ 

- ติดตอนักศึกษาโดยตรง 

ขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2.1 กองพัฒนานักศึกษา  

- กลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา ไดจัด

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร คือ 

1.โครงการสายสัมพันธแหงธารนํ้าใจ ครั้งท่ี 

6 จัดฐานกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูใหสอดคลองและ

บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู ประกอบไปดวย 

ฐ า นก า ร เ รี ย น รู ข อ ง กลุ ม ส า ร ะ วิ ช า  ไ ด แ ก

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ภาษาไทย คณิตศาสตร 

วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบานโคก

กระดี่ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

2. โครงการออกคายอาสาพัฒนาสังคม 

ครั้งท่ี 16  สรางอาคารเอนกประสงค (หองสมุด) 

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซอมแซมสนามเด็กเลน 

วันท่ี 16 – 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบานซับ

ผักกาด ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค 

3. โครงการจิตอาสากองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา  

4. โครงการ/กิจกรรมขององคการบริหาร

การศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชมรม 

ขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงการสัมมนา เรื่องพระพุทธศาสนากับ

การสรางคนดีมีคุณธรรม วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2560 
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ณ หองราวเทวีแกรนดบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเอเชีย 

ราชเทวี กรุงเทพฯ 

3.2 มูลนิธิรากแกว 

สัมมนาผูนํานิสิตนักศึกษาและกิจกรรมเสริม

ทักษะการบริ ห ารจั ดการ โคร งการสํ าหรั บ

สถาบันการศึกษาภาคกลาง ระหวางวันท่ี 30 

มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 

3.3 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมนิทรรศการ “วัน

ปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปโตรเลียม หนวย

ธุรกิจนํ้ามัน”  ครั้งท่ี 26 ในวันท่ี 15 มิถุนายน 

2560 ณ คลังปโตรเลียมนครสวรรค 

3.4  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 

2559 

- โครงการปจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอม

สูอาชีพและสรางเครือขายนักศึกษาทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี ระหวางวันท่ี 2 - 4 กันยายน 2559 

ณ โรงแรมสีดา รีสอรท จังหวัดนครนายก 

3.5 พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ 

โครงการมอบเ กียรติ บัตรราง วัลความ

ประพฤติแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจําป 

2560 ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2560  ณ โรงละคร

แหงชาติ  กรุงเทพมหานคร 

ขอมูลแหลงงานเต็มเวลา และนอกเวลา ผาน

ชองทาง ไดแก  

- ปายประชาสมัพันธ 

- ลงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

-  ลงเว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา 

-  ลงเพจกลุมงานแนะแนวและทุนการศึกษา 

-  ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

-  ประสานแจงขอมูลใหคณะรับทราบ 

-  ประสานแจงองคการนักศึกษา สโมสร

นักศึกษาคณะ 

-  แจงนักศกึษาโดยตรง 
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ซึ่งมีหนวยงานท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับ

รูขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอตนเอง  เชน 

แหลงงาน และกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

หนวยงานราชการ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- จังหวัดนครสวรรค 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษา 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษ 

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

- กระทรวงกลาโหม 

- กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานเอกชน 

- ศูนยดัชมิลลนครสวรรค 

- บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร จํากัด 

- บริษัทประกันชีวิต 

- บริษัท ตึกนํ้าเงิน 

- บริษัทซิลคสแปน จํากัด 

- บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จํากัด 

ขอมูลแหลงงานนอกเวลา 

- Big C  

- KFC บ๊ิกซีนครสวรรค 

- ราน MK บ๊ิกซี นครสวรรค 

- บริษัทเซเวนอีเลฟเวน 

-  หางสรรพสินคาแฟรี่แลนด 

-  ราน Bitter sweet 

-  ราน Sawensen 

-  เทสโก โลตัส เดอะวอลคนครสวรรค 

-  รานอาหารบานอีสาน 

-  รานอาหารบานเล็ก 

-  ราน April Brasserics นครสวรรค 

-  ราน The Pizza นครสวรรค 

-  รานบานไม นครสวรรค 

ผลจากการดําเนินงานมีนักศึกษาท่ีไดรับ

ขอมูลไปทํางานเต็มเวลาและนอกเวลา จํานวน 

113 คน  ดังน้ี  

- นักศึกษาคณะครุศาสตร  จํานวน 37 คน 
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- นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร จํานวน 17 คน 

- นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 8 

คน 

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวน 47 คน 

- นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 4 คน 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม

เ พ่ื อก า ร ทํ า ง าน เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ

การศึกษาแกนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม

เพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาตั้งแตเริ่มตนท่ี

นักศึกษาเขามาศึกษา ระหวางท่ีศึกษาและใกล

สําเร็จการศึกษา ดังน้ี  

ระดับมหาวิทยาลัย 

1. โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือกาวสูการ

ทํางาน(กิจกรรมปจฉิมนิเทศ) ประจําปการศึกษา 

2559 จัดวันท่ี 8 เมษายน 2560 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัย ใหขอมูลการเตรียมความพรอมใหแก

นักศึกษาในการวางแผนชีวิตเพ่ือเขาสูการประกอบ

อาชีพ  การสมัครงาน ทักษะการใชชีวิต ทักษะการ

ทํางาน โดยมีกิจกรรมนัดพบแรงงาน การสมัคร

งานกับผูประกอบการ และมีการจัดบูธของ

หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กลุมเปาหมาย

เปนนักศึกษาช้ันปสุดทายโดยมีกองพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี เปนผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

2 .  ในสวนของคณะมีการจัดโครงการ/

กิจกรรม ในระหวางศึกษา เชน โครงการศึกษาดู

งาน โครงการสหกิจศึกษา  โครงการอบรม

บุคลิกภาพ โครงการปจฉิมนิเทศของคณะตาง ๆ 

กิจกรรมเตรียมความพรอมทางวิชาการเพ่ือสอบ

บรรจุแขงขันเปนขาราชการครูของคณะครุศาสตร 

กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาช้ันปสุดทาย 

- หลักสูตรของคณะ /แตละสาขาวิชา ไดมี

การจัดกิจกรรมสัมมนากอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ ใหกับนักศึกษาช้ันปสุดทาย เพ่ือแนะแนว

ทางการใชชีวิตในการทํางานในหนวยงาน และ

หลังจากฝกประสบการณวิชาชีพแลวแตละคณะ/

สาขาวิชาจะมีการสัมมนานักศึกษาเ พ่ือรวม

1-1.4-NSRU-OP-SD-28 

รายงานการดําเนินโครงการ 

ปจฉิมนิเทศ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-29 

คูมือนักศึกษา 

1-1.4-NSRU-OP-SD-30 

รายงานการดําเนินโครงการของ

คณะและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-31 

ระเบียบมหาวิทยาลัย 

ประกาศมหาวิทยาลยัเรื่องการ

สอบประกันคณุภาพดาน

คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 
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แลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ ท่ีไดรับจาก

หนวยงานตาง ๆ ใหนักศึกษาแตละคนไดรับความรู

ในการเตรียมเขาสูอาชีพ ดังน้ี 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติ 

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2559 จัด

วันท่ี 9 เมษายน 2560 ณ หองประชุมพระบาง 

อาคาร 15 คณะวิทยาการจัดการ ใหขอมูลการ

เตรียมความพรอมของนักศึกษา ท่ีจะสํ า เร็ จ

การศึกษาออกไปเปนบัณฑิตเพ่ือใหนักศึกษาท่ีจะ

สําเร็จการศึกษามีความรูในข้ันตอน กระบวนการ

และเทคนิคในการเขาสูตลาดแรงงาน และมีความ

พรอมในการท่ีจะออกไปประกอบอาชีพของตนเอง 

จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการบริหารและพัฒนางานสหกิจ 

กิจกรรมการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสห

กิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดในวันท่ี 22 – 

23 มิถุนายน 2560 และวันท่ี 26 – 27 มิถุนายน 

2560 ณ หองประชุมเฟองฟา อาคาร 1 และ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง 1044 คณะ

วิทยาการจัดการ ใหนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร ธุรกิจ และการบริหารทรัพยากร

มนุษย มีความพรอมดานทักษะและความรูท่ีจําเปน

ตอวิชาชีพกอนท่ีจะออกฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ 

สถานประกอบการ และเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ

บทบาทหนาท่ีของตนเองในการฝกปฏิบัติสหกิจใน

สถานประกอบการ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ 

      - โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2559 จัดวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ณ 

ห อ ง ป ร ะ ชุ ม อ ม ร า ว ดี  อ า ค า ร  1 4  ช้ั น  3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพ่ือใหนักศึกษาท่ี

กําลังจะสําเร็จการศึกษารูถึงแนวทางการประกอบ

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา มีแนวทาง และมี

เปาหมายในการประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและประสบการณในการทํางานและ

การดําเนินชีวิตของศิษยเกา จัดโดยคณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
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พรอมกอนเปนบัณฑิตสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

ประจําปการศึกษา 2559 จัดวันท่ี 1 เมษายน 

2560 ณ หองประชุมพระบาง อาคาร 15 ช้ัน 4 

เพ่ือเสริมสรางเทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ

งาน เพ่ือใหนักศึกษามีความมั่นใจในการสมัครงงาน 

จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

       - โครงการอบรมเ ชิงปฏิ บัติ การ พัฒนา

บุคลิกภาพ สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ประจําป 

2559 จัดวันท่ี 19 กุมภาพันธ  2560 ณ หอง

ประชุมพระบาง อาคาร 15 ช้ัน 4 เพ่ือพัฒนา

บุคลิกภาพของนักศึกษาใหมีความพรอมในการเขา

สังคม มีบุคลิกภาพท่ีดี มีวินัยในตนเอง ฝกการ

ทํางานเปนหมูคณะและทําตนเองใหเปนประโยชน

ตอสังคม จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. การประกันคุณภาพความรูความสามารถ

ดานคอมพิวเตอร จัดเปดสอบตลอดปการศึกษา 

โดยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนผูรับผิดชอบ  

4. การประกันคุณภาพความรูความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษ จัดเปดสอบตลอดปการศึกษา 

โ ด ย มี ศู น ย ภ าษ า  ค ณะ ม นุ ษย ศ า สต ร แ ล ะ

สังคมศาสตรเปนผูรับผิดชอบ 

5. ใหความรูดานการประกันคุณภาพแก

นักศึกษา เพ่ือนํากระบวนการ PDCA ไปปรับใชใน

การวางแผนในการทํางาน จัดวันท่ี 9 ธันวาคม 

2559 ณ หองประชุมอมราวดี โดยมีกองพัฒนา

นั กศึ ก ษา ร ว ม กับก ลุ ม ง า นม าต ร ฐ าน  เ ป น

ผูรับผิดชอบ 

6. จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพดานการเปนผูนํา

สําหรับผูนํานักศึกษา ประกอบดวย สภานักศึกษา 

องคการบริหารนักศึกษา ประธานสโมสรนักศึกษา

คณะ ประธานชมรม จัดวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

ณ หองประชุมอมราวดี โดยมีกองพัฒนานักศึกษา 

เปนผูรับผิดชอบ 

 4 ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม

และการจัดบริการในขอ 1-3 

ทุกขอ ไมต่ํ ากว า  3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาประเมินคุณภาพ

การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ โดยสุมผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 600 คน โดยใชตารางการ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ท่ี

1-1.4-NSRU-OP-SD-32 

รายงานการประเมินคุณภาพการ

จัดกิจกรรมและการจดับริการ

ใหแกนักศึกษา 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ระดับความเช่ือมั่น 95% มีผลการประเมินดังน้ี 

การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม  

1.ดานการจัดบริการให คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาผล

การประเมินเฉลี่ย 3.90 

1.1 คุณภาพการใหคําปรึกษาดานวิชาการ 

ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ ความมุงมั่นในการเรียน  

ผลการประเมิน คะแนน 3.92 

1.2 คุณภาพการใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต 

ทําใหเกิดกําลังใจ ไมทอถอย มีแนวทางในการ

ดํา เ นินชี วิตอยางมีความสุข  ผลการประเมิน 

คะแนน 3.88 

1.3 คุณภาพการใหคําปรึกษาดานอาชีพ ทํา

ใหเกิดเปาหมาย มีการเตรียมความพรอมในการ

ประกอบอาชีพ ผลการประเมิน คะแนน 3.90 

1.4 คุณภาพของบุคลากรผูใหคําปรึกษา เปน

กันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ไวใจได ไดรับคําแนะนํา

ท่ี เปนประโยชนและมั่ น ใจว าถ าปฏิ บัติ ตาม

คําแนะนําแลวจะคลี่คลายปญหาได ผลการ

ประเมิน คะแนน 3.98 

1.5 คณุภาพของสถานท่ีใหบริการ สะอาด มี

บรรยากาศผอนคลาย มีความเปนสวนตัว ผลการ

ประเมิน คะแนน 3.81 

2.มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาใหแกนัก ศึกษา ผลการ

ประเมินเฉลี่ย 3.86 

2.1 มีชองทางการใหบริการหลากหลาย เขา 

ถึงไดงาย สะดวกรวดเร็ว ผลการประเมิน คะแนน 

3.96 

2.2 ขอมูลขาวสารท่ีมหาวิทยาลัยแจง เปน

ประโยชน สรางโอกาสท่ีดีในดานการเรียน การใช

ชีวิตและการเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ ผลการ

ประเมิน คะแนน 3.92 

2.3 ขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการมีราย 

ละเอียดการใหบริการ มีข้ันตอนการขอรับบริการท่ี

ชัดเจน ผลการประเมิน คะแนน 3.87 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

2.4 ไดรับขอมูลขาวสาร การจัดกิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัด ไมเคยพลาด

โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสาร ผลการ

ประเมิน คะแนน 3.70 

2.5 ไดรับขอมูลขาวสารแหลงงานเต็มเวลา

และนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัยแจงตามชองทางตางๆ 

ไมเคยพลาดโอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสาร

ผลการประเมิน คะแนน 3.75 

2.6 ไดรับประโยชนจากขอมูลขาวสารการจัด

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผลการประเมิน 

คะแนน 3.74 

2.7 ไดรับประโยชนจากขอมูลแหลงงานเต็ม

เวลาและนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัยแจงตามชองทาง

ตางๆ ทําใหทราบ และ/หรือมรีายไดจากแหลงงาน

ท่ีใชเวลานอกเวลาเรียนและแหลงงานท่ีรับสมัคร

เมื่อสําเร็จการศึกษา ผลการประเมิน คะแนน 3.89 

3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม

เพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

ผลการประเมิน เฉลี่ย 4.17 

3.1 ไดรับประโยชนจากกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมทําใหไดรับทราบขอมูลท่ีจําเปนและ

สําคัญตลอดเวลาท่ีศึกษา ผลการประเมิน คะแนน 

3.98 

3.2 ไดรับประโยชนจากกิจกรรมการปจฉิม

นิเทศ ทําใหไดรับทราบขอมูลท่ีจําเปนและสําคัญ

ในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ ผลการ

ประเมิน คะแนน 4.80 

3.3 คุณภาพในการอํานวยความสะดวกท่ี

มหาวิทยาลัยจัดให การใหขอมูลแหลงงาน การ

ออกเอกสารรับรองเพ่ือประกอบการสมัครงาน ผล

การประเมิน คะแนน 3.90 
 

ผลการประเมินเฉลี่ยรวม ตามเกณฑขอ  1 – 3 ได

คะแนน 3.98  
 

โดยผูประเมินไดใหขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ควรมีการจัดโครงการฝกทักษะและจัด

อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จ
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษา 

2. ควรใหมีการจัดโครงการสรางอาชีพ สราง

รายไดพิเศษท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 

3. ควรมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ

ขอมูลกิจกรรมท่ีเปนประโยชน แหลงงาน ใหมาก

ข้ึน 

4. ควรมีชองทางการศึกษาตอตาง ประเทศ 

หรือแนะนําหลักสูตรระยะสั้นตอตางประเทศ เชน 

หลักสูตร เรียนภาษา 1-3  เดือน เ พ่ือพัฒนา

ศักยภาพตนเอง 

 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มา

ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ

และการใหขอมูลเพ่ือสงใหผล

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไป

ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

ขอเสนอแนะ มาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุง 

สําหรับปการศึกษา 2560 ดังน้ี 

1.ดานการบริการใหคําปรึกษา แนะแนว

ดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ 

-  คุณภาพของสถานท่ีใหบริการ สะอาด มี

บรรยากาศผอนคลาย มีความเปนสวนตัว ซึ่งผล

การประเมินได 3.81  คณะกรรมการมีความเห็นวา

ควรปรับปรุงภูมิทัศน ใหเอ้ือตอการบริการ  

2 .ด านการใหข อมูลของหนวยงาน ท่ี

ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน

ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาใหแกนักศึกษา 

- ไดรับขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัด ไมเคยพลาด

โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสาร ซึ่งผลการ

ประเมินได 3.80 คณะกรรมการมีความเห็น โดย

กําหนดปรับปรุง ดังน้ี 

- ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ให

มากยิ่งข้ึน 

- ประสานงานองคการบริหารนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษาคณะ  

- ประชาสัมพันธขอมูลทางเพจของสโมสร

นักศึกษาคณะ 

3. กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

- คุณภาพในการอํานวยความสะดวกท่ี

มหาวิทยาลัยจัดให การใหขอมูลแหลงงาน การ

ออกเอกสารรับรองเพ่ือประกอบการสมัครงานผล

1-1.4-NSRU-OP-SD-33 

แผนปฏิบัติงาน ประจําป 2560 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การประเมินได 3.90 จากขอเสนอแนะ จึงกําหนด

วิเคราะหปรับปรุง โดยคณะกรรมการเห็นวา ดังน้ี 

- ลดรอบเวลาการใหบริการในการออก

เอกสารรบัรอง 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธใหกวางขวางและ

ท่ัวถึง เชน ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย ทางเพจของ

คณะตางๆ เพจกลุมงานแนะแนวฯ กองพัฒนา

นักศึกษา 

 6 ให ข อมู ล และความรู ท่ี เ ป น

ประโยชนแกศิษยเกา 

มหาวิทยาลัยใหขอมูลและความรู ท่ี เปน

ประโยชนแกศิษยเกา ดังน้ี 

1. ขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษย

เกา ไดแก 

- บทความทางวิชาการ ขอมูลการจัดการ

ความรูของอาจารย/คณะ ท่ีเผยแพรในวารสารทาง

วิชาการ เว็บไซตของมหาวิทยาลัย/กองพัฒนา

นักศึกษา/คณะ/หนวยบมเพาะวิสาหกิจ  

- โครงการอบรมศิษยเกาจัดโดยกองพัฒนา

นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  

- โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือกาวสูการ

ทํางาน (กิจกรรมอบรมสงเสริมการประกอบอาชีพ) 

การสรางชองทางการตลาดรูปแบบหลักสูตร       

E – Commerce จัดวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (LAB 4) ช้ัน 2 อาคาร 

15 โดยศิษยเกาไดรับความรูและทักษะดานการใช

โปรแกรมเพ่ือการจัดการซื้อขายออนไลน และเพ่ิม

โอกาสในการพัฒนาทักษะดานอาชีพ การประกอ

ลการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค จัดโดยกลุมงานแนะแนวฯ กองพัฒนา

นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  

- โครงการบริการวิชาการจัดโดยคณะตาง ๆ 

2.1  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับ

ศิษยเกา จัดวันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ หอง

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยศิษยเกาไดรับความรูในการทําเว็บไซตและ

นําไปประกอบอาชีพและเสริมทักษะในอาชีพได 

จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2.2 โครงการอบรมศิษยเกา จัดวันท่ี 4 

มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 2 หองประชุมรัตน

1-1.4-NSRU-OP-SD-34 

วารสารมหาวิทยาลัย 

1-1.4-NSRU-OP-SD-35 

วารสารทางวิชาการ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-36 

โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือกาว

สูการทํางาน (กิจกรรมอบรม

สงเสริมการประกอบอาชีพ) การ

สรางชองทางการตลาดรูปแบบ

หลักสตูร E –Commerce 

1-1.4-NSRU-OP-SD-37 

โครงการบริการวิชาการ 

1-1.4-NSRU-OP-SD-38 

- โครงการพัฒนาและสราง

ผูประกอบการโดยใชความรูใน

สถาบันอุดมศึกษาเปนฐาน 

(ทักษะการประกอบอาชีพ

เบ้ืองตน) “ธุรกิจการสรางผามัด

ยอม” 

- โครงการพัฒนาและสราง

ผูประกอบการโดยใชความรูใน

สถาบันอุดมศึกษาเปนฐาน 

(ทักษะการประกอบอาชีพ

เบ้ืองตน) “ธุรกิจการสรางงาน

ภูษาติก” 

1-1.4-NSRU-OP-SD-39 

เว็บไซตคณะตางๆ เว็บไซต

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลยั 
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พิมาน (226) โดยศิษยเกาไดรับความรูและทักษะ

วิชาความรูความสามารถท่ัวไป ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคม 

ศาสตร 

2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

กิจกรรมการบริการวิชาการศิษยเกา เรื่อง “การ

ประกอบธุรกิจสมัยใหมในยุคไทยแลนด 4.0” จัด

วันท่ี 18 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมเฟองฟา 

อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยศิษยเกามี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

สมัย ใหม ในยุ คไทยแลนด  4 .0 จั ด โดยคณะ

วิทยาการจัดการ 

3. มหาวิทยาลัยประสานความรวมมือกับ

หนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคในการจัดโครงการท่ีเปนประโยชนกับ

ศิษยเกา ดังน้ี 

3.1 โครงการพัฒนาและสรางผูประกอบ 

การโดยใชความรูในสถาบันอุดมศึกษาเปนฐาน 

(ทักษะการประกอบอาชีพเบ้ืองตน) “ธุรกิจการ

สรางผามัดยอม” จัดวันท่ี 2 - 3 มิถุนายน 2560 

โดยศิษยเกาไดรับความรูและประโยชนในการ

พัฒนาทักษะดานอาชีพเปนการฝกอาชีพ การ

ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการ

ทําธุรกิจ การสรางตลาด จัดโดยหนวยบมเพาะ

วิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

3.2 โครงการพัฒนาและสรางผูประกอบ 

การโดยใชความรูในสถาบันอุดมศึกษาเปนฐาน 

(ทักษะการประกอบอาชีพเบ้ืองตน) “ธุรกิจการ

สรางงานภูษาติก” จัดวันท่ี 16 – 18 มิถุนายน 

2560 โดยศิษยเกาไดรับความรูและประโยชนใน

การพัฒนาทักษะดานอาชีพเปนการฝกอาชีพ การ

ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการ

ทําธุรกิจ การสรางตลาด จัดโดยหนวยบมเพาะ

วิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4. ชองทางการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแก

ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- ประสานงานแจงขอมูลใหคณะทราบเพ่ือ

ประชาสัมพันธตามชองทางท่ีคณะมี 
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- ติดปายประกาศประชาสัมพันธ 

- เว็บไซตของมหาวิทยาลัย/คณะ 

- สถานีวิทยุคลื่นของมหาวิทยาลัย 

- ประสานงานสมาคมศิษยเกา 
  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5  ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5  คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

 มีหนวยงานท่ีมีความพรอมในการใหขอมูลและใหบริการนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

อยูในระหวางศึกษาและสําเร็จการศึกษา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สัดสวนบุคลากร งบประมาณ ตอจาํนวนนักศึกษาและภารกิจการใหบริการนักศึกษาไมเพียงพอ  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 -ไมมี- 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รศ.วุฒิชัย  ประภากิตติรัตน    

                            

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  

                    และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1105 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1125 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
  

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของสถาบันโดยใหนักศึกษามี

สวนรวมในการจัดทําแผน

และการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดย กองพัฒนา

นักศึกษาไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมี

การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูชวย

อธิการบดี เปนประธาน  รักษาการผูอํานวยการกอง

พัฒนานักศึกษา เจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษา สภา

นักศึกษา องคการบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

ท้ัง 5 คณะ เปนกรรมการ รวมประชุมหารือคัดเลือก

โครงการเพ่ือบรรจุลงในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวคือ 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค สอดคลองกับอัตลักษณ บัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย  

2.เพ่ือเปนกลไก กํากับติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติ ตามแผนพัฒนานักศึกษา อยางครบถวนทุก 

ประเภทกิจกรรม  

3.เ พ่ือให นักศึกษา นําการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปใชการเรียนและการจัดกิจกรรม  

และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนไวดังน้ี 

1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับดีข้ึนไป เปาหมาย 

3.51 คะแนน 

2.รอยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่ี

1-1.5-NSRU-OP-SD-1   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนการจดักิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ปการศึกษา 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-2  

แผนการจดักิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ปการศึกษา 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-3   

แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลยัป 

2556-2559 
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ดําเนินการตามแผนครบถวนทุก ประเภท  เปาหมาย 

รอยละ 80 

3.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีนําการ

ประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาและการเรียน ระดับดีข้ึนไป เปาหมาย 3.51 

คะแนน 

โดยกิจกรรมท่ีบรรจุลงในแผนตองสามารถ

พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาใหดําเนินกิจกรรม

ใ น ป ร ะ เ ภ ท ต อ ไ ป น้ี ใ ห

ครบถวน 

  - กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬาหรือการ

สงเสริมสุขภาพ 

  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

  - กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร า ง

คุณธรรมและจริยธรรม 

  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดย กองพัฒนา

นักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือพัฒนาและสงเสริม

นักศึกษาครบท้ัง 5 ดานตามกระบวนการ  PDCA 

ดังตอไปน้ี 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

บัณฑิตทํางานเปนทีม 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2559 เพ่ือ

เตรียมความพรอมนักศึกษาใหมในการใชชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย ท้ังทางดานวิชาการและการใชชีวิต 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ป

การศึกษา2559 เพ่ือพัฒนาผูนํานักศึกษาใหเปนผูนํา

ท่ีสมบูรณ ท้ังทางดานความรับผิดชอบมีวินัย การ

ทํางานเปนทีม การมีจิตสาธารณะ 

ชํานาญเทคโนโลยี 

- โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือกาวสูการทํางาน 

เปนโครงการท่ีจัดอบรมแนะนําอาชีพใหกับศิษยเกา

ของมหาวิทยาลัยและผูท่ีสนใจในการหาชองทางใน

การประกอบอาชีพ 

ซื่อสัตยสุจริต 

- โครงการอบรมภาวะผู นําทางคุณธรรม

จริยธรรมแกนักศึกษาแกนนําปการศึกษา 2559 เปน

โครงการท่ีจัดอบรมใหกลุมนักศึกษาแกนนําเพ่ือให

ความรูดานภาวะผูนํา การมีคุณธรรมจริยธรรม 

จิตสาธารณะตอชุมชนและทองถ่ิน 

- คายอาสาทุนมูลนิธิ SET เปนโครงการท่ีจัด

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเปนจิตอาสา ออก

1-1.5-NSRU-OP-SD- 4 

รายงานผลการประเมินโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-5  

รายงานผลโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนํานักศึกษา  

ปการศึกษา 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-6  

รายงานผลโครงการแนะแนว

อาชีพเพ่ือกาวสูการทํางาน  

ป 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-7  

รายงานผลโครงการปจฉิมนิเทศ

ปการศึกษา 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-8  

รายงานผลโครงการคายอาสา

ทุนมูลนิธิ SET 

1-1.5-NSRU-OP-SD-9  

รายงานผลโครงการพิธีอัญเชิญ

ตราพระราชลญัจกร ประจํา 

ปการศึกษา 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-10 

รายงานผลโครงการกีฬานอง

ใหมและภายในระหวางคณะ  

ปการศึกษา 2559    

1-1.5-NSRU-OP-SD-11 

รายงานผลโครงการโครงการพิธี

ไหวคร ูประจําปการศึกษา 2559 

javascript:void(0);/*1511248546661*/
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คายอาสาพัฒนา เพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กีฬานองใหม และภายในระหว า งคณะ        

ปการศึกษา 2559 เพ่ือสงเสริมนักศึกษาใหมีทักษะ

ทาง ดานกีฬา ดานความสามัคคี การทํางานเปนทีม 

กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น ห รื อ รั ก ษ า

สิ่งแวดลอม 

- คายอาสาทุนมูลนิธิ SET เปนโครงการท่ีจัด

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเปนจิตอาสา ออก

คายอาสาพัฒนา เพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 

ประจําปการศึกษา 2559 เปนโครงการท่ีนักศึกษาได

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราประจําพระองค

ใหเปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

- โครงการพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 

เปนโครงการท่ีใหนักศึกษาไดแสดงความเคารพและ

ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารยผูประสิทธิประสาท

วิชาความรู 

- โครงการตักบาตร วันข้ึนปใหม 2559 เปน

โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดรวมกัน

ทําบุญตักบาตร เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปใหม ซึ่งเปน

ประเพณีอันดีงามของไทย 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

- โครงการแหเทียนจํานําพรรษา ปการศึกษา 

2559 จัดโครงการรวมกับเทศบาลนครนครสวรรค 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูประเพณีไทยท่ีดีงาม 

- โครงการประเพณีสงกรานตเปลี่ยนผาทรงองค

พระพุทธสัพพัญูฯ  ปการศึกษา 2559 เพ่ือให

นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต รดนํ้า

ขอพรคณาจารย 

 

1-1.5-NSRU-OP-SD-12 

รายงานผลโครงการตักบาตรวัน

ข้ึนปใหม 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-13 

รายงานผลโครงการแหเทียน

จํานําพรรษา ปการศึกษา 2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-14 

รายงานผลโครงการประเพณี

สงกรานตเปลี่ยนผาทรงองคพระ

พุทธสัพพัญูฯ ปการศึกษา

2559 

1-1.5-NSRU-OP-SD-15 

รายงานโครงการการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา

และเยาวชน 
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 3 จัดกิจกรรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษารวมกับกลุมงานมาตรฐาน

การศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม

สนับสนุนใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

แก นักศึกษาในวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ณ หอง

อมราวดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเ พ่ือให

นักศึกษาได นําความรูด านการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรม มีนักศึกษาเขารวม

จํานวน 120 คนจากกลุมผู นํานักศึกษา สโมสร

นักศึกษาคณะ และกลุมผูนําชมรม/กิจกรรม หัวขอ

การบรรยายใหความรูไดแก 1) บทบาทนักศึกษากับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การนําเสนอ

ตัวอยางการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3)

กิจกรรมฝกทักษะโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4) การประยุกตใชวงจร PDCA ในการทํากิจกรรม ใช

ในการเรียน และการใชชีวิตประจําวัน 

1-1.5-NSRU-OP-SD-16  

รายงานผลการจดัโครงการการ

ฝกอบรมนักศึกษาเพ่ือสงเสริม

สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา 2559 

 
 

4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมี

การประเมินผลความสําเร็จ

ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ นํ า ผ ล ก า ร

ประ เมิ นมาปรับปรุ งการ

ดําเนินงานครั้งตอไป 

มหาวิทยาลัยมอบใหกองพัฒนานักศึกษา

ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการโดยมีการประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม เพ่ือสรุป

และนําแสนอตอคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา

และนําเขาท่ีประชุมสภานักศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เ พ่ือนําขอ เสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาผลการ

ดาํเนินงานในครั้งตอไปและยังมีการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการในปการศึกษา 

2559 ดังน้ี 

กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

บัณฑิตทํางานเปนทีม 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2559 จัด

โครงการเมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

ผลการประเมิน  

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 2,435 คน  

- เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.25 

ขอเสนอแนะ  

- ผูเขารวมกิจกรรมมาเขากิจกรรมชาสถานท่ีจัด

งานไมเพียงพอ  

 

1-1.5-NSRU-OP-SD-17  

รายงานผลโครงการกิจกรรมป

การศึกษา 2559 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แนวทางแกไข   

- เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายการเขารวม

กิจกรรม  

- จัดหาสถานท่ีใหเพียงพอหรือแบงกลุมการจัด

กิจกรรม 

โคร งการ พัฒนาศั กยภาพผู นํ า นั กศึ กษา         

ปการศึกษา 2559 จัดโครงการเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 

2559 ณ หองประชุมอมราวดี อาคาร 14 ช้ัน 3  

ผลการประเมิน  

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 120 คน เชิงคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 4.27   

ขอเสนอแนะ  

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนอย  

- การประสานงานไมท่ัวถึง 

แนวทางแกไข   

- ประสานงานกิจกรรมลวงหนาแนว  

- เพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

ชํานาญเทคโนโลยี 

โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือกาวสูการทํางาน 

2559 จัดโครงการ เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

ผลการประเมิน  

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 50 คน  

- เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.22   

ขอเสนอแนะ  

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนอย  

- การประสานงานไมท่ัวถึง 

แนวทางแกไข   

- ประสานงานกิจกรรมลวงหนาแนว  

- เพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

ซื่อสัตยสุจริต 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาและ

เยาวชนจัดโครงการ เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 ตึก

คณะเทคโนฯ ช้ัน 1 

ผลการประเมิน  

เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 80 คน  

เชิงคุณภาพ รอยละ 93.6 
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ขอเสนอแนะ  

- อยากใหมีการจัดอบรมหลาย ๆ วัน 

- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากข้ึน 

- สถานท่ีควรกวางกวาน้ี 

- ควรจัดโครงการแบบน้ีอีกในอนาคต เพราะ

สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

- โครงการมีความสนุกมาก เปนการสรางความ 

สัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาตางคณะทําใหไดรูจัก

กับเพ่ือนใหม ๆ   

แนวทางแกไข   

- เพ่ิมวันอบรม 

- สรางชองทางการประชาสัมพันธ 

- จัดหาสถานท่ีเพ่ิมเติม 

จิตสาธารณะตอชุมชนและทองถ่ิน 

คายอาสาทุนมูลนิธิ SET 2559 จัดโครงการเมื่อ

วันท่ี 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบานเนินพะยอม 

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 100 คน  

- เชิงคุณภาพ ไดหองสมุดจํานวน 1 หอง  

ขอเสนอแนะ  

- เวลาในการจัดกิจกรรมนอยเกินไป 

- ควรประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักศึกษาทราบ

ทุกกลุม 

แนวทางแกไข   

- เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม 

- สรางชองทางการประชาสัมพันธ 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

กีฬ าน อ ง ใหม แ ล ะภาย ในร ะหว า งคณะ          

ปการศึกษา 2559 จัดโครงการเมื่อ วันท่ี 23-25 

ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

ผลการประเมิน 

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 2,435 คน  

- เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.25  

ขอเสนอแนะ  

- ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมกระทบกับการ

เรียน 

- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แนวทางแกไข   

- เปลี่ยนแปลงชวงเวลาการจัดกิจกรรม 

กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น ห รื อ รั ก ษ า

สิ่งแวดลอม 

คายอาสาทุนมูลนิธิ SET 2559 จัดโครงการเมื่อ

วันท่ี 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบานเนินพะยอม 

ผลการประเมิน 

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 100 คน  

- เชิงคุณภาพ ไดหองสมุดจํานวน 1 หอง  

ขอเสนอแนะ  

- เวลาในการจัดกิจกรรมนอยเกินไป 

- ควรประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักศึกษาทราบ

ทุกกลุม 

แนวทางแกไข   

- เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม 

- สรางชองทางการประชาสัมพันธ 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการพิธี อัญเชิญตราพระราชลัญจกร 

ประจําปการศึกษา 2559 จัดโครงการ เมื่อวันท่ี21 

กรกฎาคม 2559ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

ผลการประเมิน 

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 2,435 คน  

- เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.26 

ขอเสนอแนะ  

- อากาศรอน 

- เวลาในการจัดกิจกรรมนอย 

- การตรวจสอบรายช่ือมาเปนระบบ 

แนวทางแกไข   

- เปลี่ยนชวงเวลาในการจัดกิจกรรม 

- จัดระบบการตรวจสอบรายช่ือใหม 

โครงการตักบาตร วันข้ึนปใหม 2559 จัดเมื่อ

วันท่ี 9 มกราคม 2560 ณ ลานหนาองคพระพุทธ

สัพพัญู 

ผลการประเมิน 

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 500 คน  

- เชิงคุณภาพ รอยละ 86.86 
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ขอเสนอแนะ  

- อากาศรอน 

- เวลาในการจัดกิจกรรมนอย 

แนวทางแกไข   

- เปลี่ยนชวงเวลาในการจัดกิจกรรม 

โครงการพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559  

จัดโครงการเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

ผลการประเมิน 

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 2,435 คน  

- เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.31 

ขอเสนอแนะ  

- สถานท่ีในการจัดกิจกรรมคับแคบ 

- นอยเกินไป 

แนวทางแกไข   

- แบงกลุมการจัดกิจกรรม 

- จัดหาสถานท่ีจัดกิจกรรมใหม 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการแหเทียนจํานําพรรษา ปการศึกษา 

2559 จัดโครงการเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ณ 

เทศบาลนครนครสวรรค 

ผลการประเมิน 

- เชิงปริมาณ มีผูเขารวม 322 คน  

- เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.18 

ขอเสนอแนะ  

- อากาศรอน 

- ปริมาณนํ้าดื่มไมเพียงพอ 

- ปริมาณรถรับสงเขารวมกิจกรรมไมเพียงพอ 

แนวทางแกไข   

- เปลี่ยนแปลงชวงเวลาจัดกิจกรรม 

- จัดหานํ้าดื่มเพ่ิมเติม 

- จัดหารถรับสงนักศึกษาเพ่ิมเติม 

โครงการประเพณีสงกรานตเปลี่ยนผาทรงองค

พระพุทธสัพพัญูฯปการศึกษา 2559 จัดโครงการ

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2560 ณ ลานหนาองคพระ

พุทธสัพพัญู 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ผลการประเมิน 

- เชิงปริมาณ มผีูเขารวม 800 คน  

- เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.27 

ขอเสนอแนะ  

- หาท่ีรมใหนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 

- มีวงดนตร ี

- ขอใหมีนํ้าดื่มบริการ 

แนวทางแกไข   

- จัดหาสถานท่ีจัดกิจกรรมใหม 

- จัดหาวงดนตร ี

- จัดหานํ้าดื่ม  

เมื่อจัดโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรม/โครงการและนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

และปรับปรุงผลการดําเนินงานในครั้งตอไปประเมิน

และมี การจั ด ทําร ายงานผลความสํ า เ ร็ จตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ 

 5 ประเมินความสํ า เร็ จตาม

วัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย ก อ ง พั ฒน า นั ก ศึ ก ษ า 

ดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 

2559 โดยนําโครงการท่ีจัดตามแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2559 โดยมีการกําหนด

วัตถุประสงคของผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาไวดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคสอดคลองกับอัตลักษณบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือเปนกลไกกํากับติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติตามแผนพัฒนานักศึกษาอยางครบถวนทุก

ประเภทกิจกรรม 

3. เพ่ือใหนักศึกษานําการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปใชการเรียนและการจัดกิจกรรม 

กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนไวดังน้ี 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ

การจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับดี ข้ึนไป

เปาหมาย 3.51 คะแนนจากผลการประเมินคะแนน

เฉลี่ยนอยูท่ี 3.89 คะแนน 

2. รอยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี

ดําเนินการตามแผนครบถวนทุกประเภทเปาหมาย

1-1.5-NSRU-OP-SD-18  

รายงานผลการประเมินโครงการ

กิจกรรม ตามแผนการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ป

การศึกษา 2560 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

รอยละ 80 จากผลการประเมินสามารถจัดกิจกรรมได

รอยละ 100 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีนําการ

ประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาและการเรียนระดับดีข้ึนไปเปาหมาย 3.51 

คะแนนจากผลการประเมินไดคะแนน 3.42 

ขอสรุปจากผลการประเมินแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2559 บรรลุ

วัตถุประสงค 2 ขอและไมบรรลุวัตถุประสงค 1 ขอ 

 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุ งการจั ด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามีการทํา

ผลการวิเคราะหขอมูลแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในป 2559 โดยนําขอเสนอแนะตาง ๆ และ

ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ในเรื่องใหนักศึกษานําการประกันคุณภาพการศึกษา

ไปใชการเรียนและการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงการจัด

กิจกรรมในปการศึกษา 2560 โดยจัดทําเปนแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยปรับปรุงเพ่ิมเติม

กิจกรรมในสวนของแผนท่ียังไมบรรลุวัตถุประสงค

และกิจกรรมเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  ปการศึกษา 2560 จาก

วัตถุประสงคในแผนการจัดกิจกรรมท่ีไมบรรลุ จึงได

นําผลการประเมินมากําหนดกิจกรรม โครงการ

ประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา ในปการศึกษา 

2560 เพ่ือใหโครงการเขาถึงกลุมของนักศึกษามาข้ึน 

1-1.5-NSRU-OP-SD-19   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนการจดักิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ปการศึกษา 2560 

1-1.5-NSRU-OP-SD-20  

แผนการจดักิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ปการศึกษา 2560 

1-1.5-NSRU-OP-SD-21  

แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลยัป 

2560-2564 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

 -ไมมี- 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

-ไมมี- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

  -ไมมี- 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.ไชยรัตน  ปราณี 

  

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

คณบดี 5คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1104 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1152 
 

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 ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในการ

บริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดังน้ี 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 

(NSRU-MIS) : เปนระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัย

พัฒนาข้ึนเพ่ือชวยในการบริหารและตัดสินใจของ

ผูบริหารซึ่งมีหลายสวน เชน ขอมูลบุคลากร ขอมูล

นักศึกษา ขอมูลงานวิจัย ฯลฯ ในสวนของขอมูลงานวิจัย

ระบบ NSRU-MIS จะแสดงขอมูลจํานวนงานวิจัยท่ี

ไดรับทุนในแตละปงบประมาณ จํานวนงบประมาณท่ี

ไดรับการสนับสนุน โดยมีการแบงประเภทตามแหลงทุน 

หนวยงาน/คณะท่ีไดรับการจัดสรรทุน และสรุปผลการ

เผยแพรผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ช่ือโครงการวิจัยท่ี

ไดรับทุน อาจารยท่ีไดรับทุน งบประมาณท่ีไดรับทุนราย

โครงการ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีนําไปใชประโยชนในดานการ

จัดสรรงบประมาณใหแตละคณะ การนําผลจากงานวิจัย

ไปใชประโยชนตอยอดในรูปแบบบริการวิชาการ”  โดย

บริการวิชาการใหแกชุมชน เปนตน นอกจากน้ียัง

สามารถตรวจสอบความซ้ําซอนของการขอทุนวิจัย 

ความเช่ียวชาญของอาจารย/นักวิจัย ประวัตินักวิจัย ได

จากระบบน้ี 

 

2-2.1-NSRU-1 

ระบบ NSRU-MIS 

2-2.1-NSRU-2 

ระบบ NRMS 

2-2.1-NSRU-3 

คูมือระบบ NSRU-MIS 

2-2.1-NSRU-4 

คูมือระบบ NRMS 

2-2.1-NSRU-5 

เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฐานขอมูลดานงานวิจัยของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (NRMS) 

: เปนระบบสารสนเทศท่ีแบงเปน 3 สวนคือ 

2.1 Proposal assessment : สามารถ

ตรวจสอบจํานวนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอขอทุน

ท้ังหมดในแตละปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห

ผลลัพธและประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัด

โครงการต างๆ  ท่ี ข้ึน เ พ่ือส ง เสริม  ส นับสนุน ให

คณาจารย/นักวิจัยมีการสงขอเสนอโครงการเพ่ือเสนอ

ขอทุนวิจัยในแตละปงบประมาณ 

2.2 Ongoing & Monitoring : เปนสวนท่ีมี

การนําเขาขอมูลจาก Proposal assessment เฉพาะ

โครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให

นักวิจัยไดรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัย 

2.3 Research Evaluation : เปนการรายงาน

ผลสํ า เ ร็ จของ โครงการ วิจั ย ในรู ปแบบ  Output 

Outcome และ Impact นอกจากน้ีระบบ NRMS ยัง

สามารถตรวจสอบการติดคางทุนวิจัยของนักวิจัยและมี

ระบบการเตือนนักวิจัยอัตโนมัติในกรณีท่ีนักวิจัยมีการ

ติดคางทุนวิจัย 

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการ

วิจัยหรืองานสร างสรรค

อยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

  - หองปฏิบัติการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค หรือหนวย

วิจยัหรืองานสรางสรรคหรือ

ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัย 

   - ห อ งสมุ ดหรื อแหล ง

คนควาขอมูลสนับสนุนการ

วิจัยหรืองานสรางสรรค 

   - สิ่งอํานวยความสะดวก

ห รื อ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม

ปลอดภัยในการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค เชน ระบบ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

ระบบรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยฯมีการสนับสนุนพันธกิจดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ี  

1. มีหองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยฯมีหองปฏิบัติการวิจัยท่ีสามารถ

สนับสนุนการจัดทํางานวิจัยได ดังน้ี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 

1) หองวิเคราะหและทดสอบทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี จํานวน 1 หอง 

2) หองปฏิบัติการทางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส

จํานวน 1 หอง 

3 )  หองปฏิ บัติ การทาง วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีการอาหาร  จํานวน 1 หอง 

4) หองปฏิบัติการทางดานเกษตร จํานวน 1 หอง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

-หองประชุมวิจัยและสิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในหอง  ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย  

จํานวน 1 หอง 

 

2-2.1-NSRU-6 

รูปภาพแสดงศูนยวิทยาศาสตร 

2-2.1-NSRU-7 

รูปภาพแสดงศูนยวิทยบริการ 

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2-2.1-NSRU-8 

รูปภาพแสดงหองสมดุบัณฑติ

วิทยาลัย 

2-2.1-NSRU-9 

ฐานขอมูลดิจิทัล(TDC)  

2-2.1-NSRU-10 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(ARITC e-Library)  

2-2.1-NSRU-11 

ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิALIST  

2-2.1-NSRU-12 

ระบบประตูควบคมุการนํา
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ในหองปฏิบัติการวิจัย 

   - กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ท่ี

สงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สร างสรรค  เชน การจัด

ประชุม วิชาการ การจั ด

แสดงงานสรางสรรค การจัด

ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ

หรือศาสตราจารยรับเชิญ 

(Visiting professor) 

คณะวิทยาการจัดการ 

- มีหองสมุดและหองคนควาวิจัย ณ อาคาร 10 

จํานวน 3 หอง  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- มีศูนยวิทยาศาสตรในการจัดหองเครื่องมือ เพ่ือ

ใหบริการดานการปฏิบัติงานวิจัยโดยเฉพาะ และหอง

สําหรับตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือรับ

บริการวิเคราะหและตรวจสอบผลิตภัณฑ จํานวน 15 

หอง 

คณะครุศาสตร 

- มีหองศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู จํานวน 1 

หอง 

2. มีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยฯ มีหองสมุดภายใตการกํากับดูแล

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเปน

แหลงคนควาหาขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยและเปนแหลง

ศึกษาขอมูลใหกับนักศึกษาคณาจารย และผูสนใจท่ัวไป

ไดทําการสืบคนขอมูลงานวิจัย ซึ่งในแตละปผลงานวิจัย

ของคณาจารยในมหาวิทยาลัยฯท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น

แลว ทางสถาบันวิจัยฯ ไดจัดสงรูปเลมงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ ไปยังสํานักวิทยบริการฯ และคณะตนสังกัด

ของคณาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูล 

ซึ่งฐานขอมูล ประกอบ ไปดวย 

- ฐานขอมูลดิจิทัล (TDC) 

- ฐานขอมูล บทความและงานวิจัยท่ีทาง สกอ.  

- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ARITC e-Library) 

- ฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส (e-books) iG Library 

และนอกเหนือทางน้ี คณะตางก็มีหองสมุดท่ีเปน

แหลงศึกษาขอมูลอยางนอยคณะละ 1 หอง รวมท้ังหมด 

5 หอง 

และหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) ซึ่งเปน

หนวยงานท่ีใหคําปรึกษาในการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาประเภทตางๆ จัดอบรมใหความรูดาน

ทรัพยสินทางปญญา กระตุนใหมีการนําทรัพยสินทาง

ปญญาไปสูการใชงานในภาคเอกชน  เ พ่ือให เ กิด

ประโยชนตอสังคมโดยรวม 

หนังสือออก 

2-2.1-NSRU-13 

สรุปการพัฒนาศักยภาพ

ทางดานการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ ระหวางวันท่ี 17-20 

กรกฎาคม 2559 

2-2.1-NSRU-14 

สรุปการสรางความรวมมือดาน

งานวิจัยกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ระหวาง

วันท่ี 16-19 สิงหาคม 2559 

2-2.1-NSRU-15 

สรุปโครงการการประชุม

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 

4" วันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 

2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย 

2-2.1-NSRU-16 

สรุปประชุมสมัมนาวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาต ิมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 2 

“ทองถ่ินภิวัตน” การ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมทองถ่ินสู

ประเทศไทย 4.0 ในวันท่ี 10 

สิงหาคม 2560 

2-2.1-NSRU-17 

สรุปโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ครั้งท่ี 4 "เรื่องการ

พัฒนาการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอทุน

วิจัย และสรางเครือขายความ

รวมมือดานงานวิจยั" ระหวาง
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3. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยฯมีหองปฏิบัติการท่ีประจําอยูตาม

คณะซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยเปนอยางดีซึ่งในแต

ละคณะก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีคลายกัน เชน   

คณะ วิทยาศาสตร แล ะ เทค โน โลยี  มี ศู น ย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ เชน มีการติดตั้งกลอง

วงจรปด และมีปายแสดงตําแหนงพัดลม และปลั๊กไฟ

พรอมท้ังถังดับเพลิงในหองปฏิบัติการอยางชัดเจน

รวมถึงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,คณะครุศาสตร  

ในสวนของคณะวิทยาการจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองสมุดและ

คนควางานวิจัยน้ัน ผูเขาใชตองทําการลอกอินโดยใช

รหัสผาน  ซึ่ งตองเปนบุคลากร  หรือนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯ เทาน้ัน 

4. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ

หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

กิจกรรมวิชาการ ท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจะมีความแตกตางๆกันไปตามคณะตางๆ 

เชน 

มหาวิทยาลัยฯ  ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ

พัฒนาจัดกิจกรรมสงเสริมดานงานวิจัยแกอาจารย ดังน้ี 

1. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

(การพัฒนาศักยภาพทางดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและสรางความ

รวมมือดานงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีกิจกรรมยอย 

ท้ังหมด 2 กิจกรรม 

- กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทางดานการ

ใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-20 กรกฎาคม 2559 ณ Southeast 

วันท่ี 24-25 กรกฎาคม 2560 

ณ โรงแรม LOUIS’ TAVERIN 

กรุงเทพฯ 

2-2.1-NSRU-18 

สรุปโครงการปฏิบัติทางดาน

ศิลปะและการออกแบบ ครั้งท่ี 

7 ระหวางวันท่ี 29-30 

มิถุนายน พ.ศ.2560 

2-2.1-NSRU-19 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

"วิทยาการจัดการวิชาการ 

2017 : การวิจัยยุคประเทศ

ไทย 4.0" จัดโดยเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม

ภาคเหนือ ซึ่งจัดข้ึนในวันศุกร

ท่ี 27 มกราคม 2560 
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Asian Ministers of Education Organization 

Regional Centre for Education in Science and 

Mathematics (RECSAM) ประเทศมาเลเซีย 

- กิจกรรมท่ี 2 การสรางความรวมมือดาน

งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ระหวางวันท่ี 16-19 สิงหาคม 2559 

ณ National Pingtung University of Science and 

Technology และ National Pingtung University 

ประเทศไตหวัน 

2. โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ  "ร าชภั ฏ วิ จั ยครั้ ง ท่ี  4 "  วั น ท่ี  22 -24 

พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

3. ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ และนานาชาติ  มหา วิทยาลั ยราชภัฏ

นครสวรรค ครั้งท่ี 2 “ทองถ่ินภิวัตน” การขับเคลื่อน

นวัตกรรมทองถ่ินสูประเทศไทย  4.0 ในวันท่ี 10 

สิงหาคม 2560 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ครั้งท่ี 4 "เรื่องการพัฒนาการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอทุนวิจัย และสรางเครือขาย

ความรวมมือดานงานวิจัย "  ระหวางวันท่ี  24-25 

กรก ฎา คม  2 5 60  ณ  โ ร ง แ ร ม  LOUIS’TAVERIN 

กรุงเทพฯ 

คณะวิทยาการจัดการ  

ไดสนับสนุนใหอาจารย เขารวม การประชุม

วิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 : 

การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0" จัดโดยเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ซึ่งจัดข้ึนในวันศุกร

ท่ี 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรม 

ไดมีการสนับสนุนอาจารยเขารวมโครงการปฏิบัติ

ทางดานศิลปะและการออกแบบ ครั้งท่ี 7 ระหวางวันท่ี 

29-30 มิ ถุนายน  พ .ศ .2560 ซึ่ งภายในงานมีการ

ปฏิ บัติการทางด านศิลปะ   และนํา เสนอผลงาน
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สรางสรรค ของศิลปนแหงชาติ  ศิลปนอิสระ  นัก

ออกแบบ อาจารยบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 

คณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ไดมีการสนับสนุนในอาจารยในสาขาวิชา

และอาจารยประจําคณะเขารวมโครงการท่ีมหาวิทยาลยั

ฯจัด ข้ึนอยางตอเ น่ืองและทุกโครงการโดยมีความ

คาดหวังวาอาจารยจะไดรับความรูและประสบการณ

ทางดานงานวิจัยจากวิทยากรท่ีมีประสบการณและมี

ความเช่ียวชาญ จากการเขารวมโครงการ ทําใหอาจารย

ในคณะครุศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนการจัดทํางานวิจัย 

จํานวน 15 ทุน 

 3 จัดสรรงบประมาณของ

สถาบัน เ พ่ือเปนทุนวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยฯมีการจัดทํา คําจัดตั้งงบประมาณท่ี

ระบุถึงการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือเปนทุนในการจัดทํา

ผลงานวิจัยโดยแบงออกเปนงบประมาณรายไดและ

งบประมาณแผนดิน ซึ่งคณะก็มีการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของคณะเชนกันซึ่งประกอบดวย

คณะตางๆดังน้ี 

คณะวิทยาการจัดการ  

มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนสนับสนุนการ

ทําวิจัย  ให กับบุคลากรในคณะฯ  เปนจํานวนเ งิน 

929,200 บาท  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรม 

โครงการสนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค เปนเงิน 3,015,720 บาท 

คณะครุศาสตร 

จํานวน15 ทุน รวมท้ังสิ้น 690,000 บาท  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โครงการสนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค เปนเงิน 5,418,200 บาท 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการสนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค เปนเงิน 2,767,700 บาท 

2-2.1-NSRU-20 

ประกาศผลการพิจารณาทุน

นักวิจัยหนาใหมประเภทเงิน

รายได ประจําปงบประมาณ 

2559 

2-2.1-NSRU-21 

ประกาศผลการพิจารณาทุน

ประเภทเงินงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2559 

2-2.1-NSRU-22 

ประกาศผลการพิจารณาทุน

ทุนมุงเปาฯ ประเภทเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ 2559 

2-2.1-NSRU-23 

ระบบCHE QA Online 

2-2.1-NSRU-24 

คําจัดตั้งงบประมาณ ทุกคณะ 

 4 จัดสรรงบประมาณเ พ่ือ

ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร

ผ ล ง า น  วิ จั ย ห รื อ ง า น

สรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพใน

มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการมอบหมายใหสถาบันวิจัย

และพัฒนา จัดทําประกาศเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ

เผยแพร โดยมีเกณฑท่ีกําหนด  ดังน้ี 

1.ประชุมวิชาการ/TCI กลุม 2 อนุมัติ 2,500 บาท 

2.TCI กลุม 1  อนุมัติ 3,000 บาท 

2-2.1-NSRU-25 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค เรื่อง กําหนด

ขอบเขตงานผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบอ่ืนลักษณะ
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วา รส า รร ะดั บชาติ ห รื อ

นานาชาติและมีการเผยแพร

ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น

สรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพใน

วา รส า รร ะดั บชาติ ห รื อ

นานาชาติ 

3.SCOPUS  อนุมัต ิ5,000 บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดในประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค เรื่อง กําหนดขอบเขตงานผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบอ่ืนลักษณะบทความวิจัยและอัตรา

การเบิกจายเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการนําผลงานวิจัยไป

ตี พิ มพ เ ผยแพร ผล งาน วิจั ย  ซึ่ ง จ ากการจั ดสรร

งบประมาณดังกลาวมีอาจารย ท่ีสนใจ ดําเนินการ

เบิกจายแลว จํานวน 38 ทาน เปนเงินท้ังสิ้น 102,500  

บาท 

บทความวิจัยและอัตราการ

เบิกจาย 

2-2.1-NSRU-26 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ 

ตีพิมพ 

 5 มี ก า ร พั ฒน า สม ร รถ น ะ

อาจารยและนักวิจัย มีการ

ส ร า ง ข วัญแ ละ กํ า ลั ง ใ จ

ตลอดจนยกยองอาจารย

และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคดีเดน 

มหาวิทยาลยัฯมีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารยและนักวิจัยอยางตอเน่ือง  ดังน้ี 

1.โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

(การพัฒนาศักยภาพทางดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและสรางความ

รวมมือดานงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีกิจกรรมยอย 

ท้ังหมด 2 กิจกรรม 

- กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทางดานการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ระหวางวันท่ี 17-20 กรกฎาคม 2559 ณ Southeast 

Asian Ministers of Education Organization 

Regional Centre for Education in Science and 

Mathematics (RECSAM) ประเทศมาเลเซีย 

- กิจกรรมท่ี 2 การสรางความรวมมือดานงานวิจัย

กับมหาวิทยาลัยตางประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ระหวางวันท่ี 16-19 สิงหาคม 2559 ณ 

National Pingtung University of Science and 

Technology และ National Pingtung University 

ประเทศไตหวัน 

2. โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ  "ร าชภั ฏ วิ จั ยครั้ ง ท่ี  4 "  วั น ท่ี  22 -24 

พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

สําหรับโครงการดังกลาว มีนักวิจัยดีเดน ดังน้ี 

1. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตนวัฒน โดยเขารับโล

พระราชทาน 

2. ผศ.ดร.นงเยาว  ในอรุณ ไดรับรางวัลนําเสนอ

ผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายดีเดน  ในการประชุม

2-2.1-NSRU-27 

สรุปการพัฒนาศักยภาพ

ทางดานการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ 

ระหวางวันท่ี 17-20 

กรกฎาคม 2559 

2-2.1-NSRU-28 

สรุปการสรางความรวมมือดาน

งานวิจัยกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ระหวาง

วันท่ี 16-19 สิงหาคม 2559 

2-2.1-NSRU-29 

สรุปโครงการการประชุม

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 

4" วันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 

2559 

2-2.1-NSRU-30 

สรุปประชุมสมัมนาวิชาการ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 2 

“ทองถ่ินภิวัตน” การขับเคลื่อน

นวัตกรรมทองถ่ินสูประเทศไทย 

4.0 ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 
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ดังกลาว 

3. การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ และนานาชาติ  มหา วิทยาลั ยราชภัฏ

นครสวรรค ครั้งท่ี 2 “ทองถ่ินภิวัตน” การขับเคลื่อน

นวัตกรรมทองถ่ิน สูประเทศไทย 4.0 ในวันท่ี 10 

สิงหาคม 2560 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบ

บริหารงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRPM) ในวันท่ี 6-7 

สิงหาคม 2559 

สําหรับการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนการยก

ยองเชิดชูเกียรติคณาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคดีเดนทางมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการ

มอบ เกียรติบัตรนักวิจัยดีเดน ซึ่งไดรับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการของคณะตาง ๆ โดยใหเสนอรายช่ือ

นักวิจัยดีเดนมีนักวิจัยดีเดนของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 

ทานซึ่งมีรายนามดังน้ี  

1. ผศ.ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. อาจารยนริศรา จันทรประเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. อาจารยจารุวรรณ  ชอบประดิถ 

คณะวิทยาการจัดการ 

4. ผศ.ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร 

คณะครุศาสตร 

5. อาจารยนภดล ชุมอินทร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 

2-2.1-NSRU-31 

สรุปโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การใชงานระบบ

บริหารงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ 

NRPM)   ในวันท่ี 6-7 สิงหาคม 

2559  

2-2.1-NSRU-32 

เกียรติบัตรนักวิจยัดีเดน 

จํานวน 5 ทาน ประชุมสัมมนา

วิชาการนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ครั้งท่ี 2 “ทองถ่ินภิ

วัตน” การขับเคลื่อนนวัตกรรม

ทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0 ใน

วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 

2-2.1-NSRU-33  

เกียรติบัตรนักวิจยัดีเดน 

จํานวน 2 ทาน ในการประชุม

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 

4" วันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 

2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย 

 6 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยใน

ก า ร คุ ม ค ร อ ง สิ ท ธ์ิ ข อ ง

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ท่ี นํา ไปใชประโยชนและ

ดํ า เ นินการตามระบบ ท่ี

กําหนด  

มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการมอมหมายใหหนวยบม

เพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) รวมกับสถาบันวิจัยและ

พัฒนาโดยแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองสิทธ์ิของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค   โดยมีตั วแทนจาก 

5 คณะ ดังน้ี 

คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2-2.1-NSRU-34 

คูมือบริหารงานวิจัย 

2-2.1-NSRU-35 

โครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับการจดสิทธิบัตรและ

การคุมทรัพยสินทางปญญา 

(หนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน) 

2-2.1-NSRU-36 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
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และหนวยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) มามีสวน

รวมในการเปนคณะกรรมการ พรอมท้ัง จัดทําคูมือ

บริหารงานวิจัย เพ่ือใหความรูในเรื่องตางๆท่ีเก่ียวของ

กับงานวิจัย และความรูและข้ันตอนตางๆท่ีเก่ียวของกับ

การจดสิทธิบัตร  พรอมท้ังมีการจัดประชุมช้ีแจงและให

ความรูในเรื่องท่ีเปนประโยชนกับนักวิจัย 

ในสวนของบัณฑิตวิทยาลัย  ไดมีระบบการ

คุมครองผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งเรียกระบบ

น้ีวาระบบอักขราวิสุท ธ์ิ ท่ีสามารถตรวจสอบการ

ลอกเลียนแบบทางวรรณกรรมไดซึ่งทางมหาวิทยาลัย

นํามาใชในการคุมครองผลงานวิจัย 

ในรอบป 2559 ท่ีผานมา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดมีการขอจดลิขสิทธ์ิตราสัญญาลักษณ

คณะ ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ผานทางหนวยงาน

บมเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 

นําไปใชประโยชน 

2-2.1-NSRU-37 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการชวยในการ

คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน 

2-2.1-NSRU-38 

ระบบอักขราวิสุทธ์ิ 

2-2.1-NSRU-39 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค เรื่อง การ

ตรวจสอบการคัดลอกหรือการ

ซ้ําซอนกับผลงานทางวิชาการ

ของผูอ่ืน 

2-2.1-NSRU-40 

หนังสือรับรองการขอจด

ลิขสิทธ์ิตราสญัญาลักษณ คณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5  ขอ 6  ขอ บรรลุเปาหมาย 5  คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5  ขอ 6  ขอ บรรลุเปาหมาย 5  คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5  ขอ 6  ขอ บรรลุเปาหมาย 5  คะแนน 
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จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสามารถ

พัฒนานักวิจัยใหดีข้ึนมาตามลําดับ โดยเฉพาะการสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และการ

สนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

งบประมาณในการสนับสนุนใหคณาจารยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรท้ังระดับชาติและนานาชาติมี

จํานวนนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

-ไมมี- 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1104 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1152 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได=  
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ช่ือหนวยงาน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
คาคะแนน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะครุศาสตร 29,652.17 / 1 คน 5.00 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23,064.17 / 1 คน 4.61 

คณะวิทยาการจัดการ 17,699.05 / 1 คน 3.54 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 65,480.44 / 1 คน 5.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52,801.79 / 1 คน 4.40 

รวมคะแนนท่ีไดจากทุกหนวยงาน 22.55 

วิธีการคํานวณ (22.55./5) = 4.51 

คาคะแนนเฉล่ีย 4.51 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

5 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 5.00 คะแนน 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 คะแนน 4.51 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 4.51 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 คะแนน 4.51 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 4.51 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

-ไมมี- 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา    

 -ไมมี- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

ควรสงเสริมอาจารยรุนใหมใหสนใจในการจัดทําผลงานวิจัยและพัฒนาการเขียนขอเสนอ

โครงการใหสามารถไดรับการสนับสนุนงบประมาณได 
 

หลักฐานอางอิง  

 2-2.2-NSRU-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 ทุกคณะ      

ผานระบบ CHE QA Online 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี 

อาจารย ดร.ประจักร  รอดอาวุธ  

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน และคณบดี 5คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1104, 1102 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1152, 1201 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจาํและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได=  
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ช่ือหนวยงาน รอยละ คาคะแนน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะครุศาสตร 36.52 5.00 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9.18 2.30 

คณะวิทยาการจัดการ 15.41 3.85 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 18.42 3.07 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30.45 5.00 

รวมคะแนนท่ีไดจากทุกหนวยงาน 19.22 

วิธีการคํานวณ (19.22/5) = 3.84 

คาคะแนนเฉล่ีย 3.84 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

2.51 คะแนน 4.13 คะแนน บรรลุเปาหมาย 4.13 คะแนน 

 

ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51 คะแนน 3.84 คะแนน บรรลุเปาหมาย 3.84 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

3.51 คะแนน 3.84 คะแนน บรรลุเปาหมาย 3.84 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

-ไมมี- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา    

 - ไมมี- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

  ควรสนับสนนุงบประมารในการตีพิมพเผยแพรในแตละเรื่องใหมากข้ึนเพ่ือเปนขวัญกําลังใจแก

นักวิจัย 

 

หลักฐานอางอิง  

 2-2.3-NSRU-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 ทุกคณะ      

ผานระบบ CHE QA Online  
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.ไชยรัตน  ปราณี                            ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

                    คณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1104 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1152 
 

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 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 กําหนดชุมชนหรือองคการ

เ ป า ห ม า ย ข อ ง ก า ร ใ ห 

บริการทาง วิชาการแก

สังคมโดยมีความรวมมือ

ร ะ ห ว า ง ค ณ ะ ห รื อ

หนวยงานเทียบเทา 

มหาวิทยาลัยฯมีการประชุมคณะกรรมท่ีเปน

ตัวแทนจากคณะ ประกอบดวย 

1.คณะวิทยาการจัดการ 

2.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.คณะครุศาสตร 

4.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

5.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือประชุมหารือกันถึงการกําหนดชุมชนเปาหมายในการ

บริการวิชาการและจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป

งบประมาณ 2559 และ  2560 โดยการประ ชุม

คณะกรรมการมีการกําหนดชุมชนเปาหมายและกรอบใน

การบริการวิชาการอยางชัดเจนดังน้ี 

ชุมชนเปาหมาย 

1.ชุมชนบานพนาสวรรค หมู ท่ี 8 ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 

2.ชุมชนบานโนนสมบูรณ หมูท่ี 2 ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 

3.ชุมชนบานไรไทรทองพระยาลับแล หมู ท่ี 5 

ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค 

4 . ชุมชนท า ง้ิ ว  อํ า เภอบรรพต พิสั ย  จั งห วัด

นครสวรรค 

3-3.1-NSRU-1 

ขอเสนอแนะคณะกรรมการ

ประเมินประกันคณุภาพ 2559 

3-3.1-NSRU-2 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณา

โครงการบริการวิชาการ 

3-3.1-NSRU-3 

แผนยุทธศาสตรดานบริการ

วิชาการ พ.ศ.2557–2559 

3-3.1-NSRU-4 

แผนบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ.2559 

3-3.1-NSRU-5 

คูมือบริการวิชาการ 

3-3.1-NSRU-6  

สรุปผลการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ ประจําป 

พ.ศ.2559 

3-3.1-NSRU-7 

สรุปโครงการบริการวิชาการ

แยกตามองคความรู 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

5.ชุมชนบาตลุกดู อําเภอทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี 

กรอบบริการวิชาการ 

กรอบการจัดทําโครงการบริการวิชาการไดมีการ

กําหนดไว ดวยกัน 8 ดาน ดังน้ี  

1. ดานการเกษตร   

2. ดานเทคโนโลย ี   

3. ดานการศึกษา   

4. ดานการพัฒนาองคการและศาสนา 

5. ดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน  

6. ดานศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  

7. ศูนยสรางรายไดและตอยอดเชิงพาณิชย 

8. ดานอ่ืนๆ  

ซึ่งในการกําหนดพ้ืนท่ีในการบริการวิชาการ เกิดจากการ

ใหขอเสนอแนะในการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษา วาควรท่ีจะมีการกําหนดพ้ืนท่ีในการบริการ

วิชาการเพ่ือใหชัดเจนท่ีจะไดมีการดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองและงายตอการติดตามผลการดําเนินการ ดังน้ัน 

ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะท่ี

ทําหนาท่ีแทนมหาวิทยาลัยฯรวมกับคณะกรรมการ

พิจารณาโครงการบริการวิชาการท่ีมีตัวแทนจากคณะท้ัง 

5 คณะรวมกันประชุม วางแผนเ พ่ือกําหนดชุมชน

กลุมเปาหมายในการบริการวิชาการ (ตามเอกสารแนบ 

เรื่องสรุปโครงการบริการวิชาการแยกตามองคความรู    

3-3.1-NSRU-7) 

 

 

 2 จัดทําแผนบริการวิชาการ

โดยมีสวนรวมจากชุมชน

หรือองคการเปาหมายท่ี

กําหนดในขอ 1 

มหาวิทยาลัยฯไดมีการจัดทําแผนบริการวิชาการ

โดยมีสวนรวมของชุมชนเปาหมาย และอาจารยจากคณะ

ตางๆเขารวมในการประชุมวางแผนการจัดโครงการ

บริการวิชาการ ดังน้ี 

1. คณะวิทยาการจัดการ 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. คณะครศุาสตร 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นอกเหนือจากน้ียังมีตัวแทนจากชุมชน/ผูนําชุมชนเขา

รวมประชุมเสนอความคิดเห็นและสะทอนถึงปญหาและ

3-3.1-NSRU-8 

แผนยุทธศาสตรดานบริการ

วิชาการพ.ศ.2557–2559 

3-3.1-NSRU-9 

แผนบริการวิชาการ ประจําป 

พ.ศ.2559 

3-3.1-NSRU-10 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาโครงการบริการ

วิชาการ  

3-3.1-NSRU-11 

หนังสือเชิญประชุมพิจารณา
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ความตองการของชุมชน ดังน้ี  

1. ผูนําชุมชนบานพนาสวรรค หมูท่ี 8 ตําบลแม

เปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 

2. ผูนําชุมชนบานโนนสมบูรณ หมูท่ี 2 ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 

3. ผูนําชุมชนบานไรไทรทองพระยาลับแลหมูท่ี 5 

ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค 

4. ผูนําชุมชนทาง้ิว อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค 

5. ผูนําชุมชนบานตลุกดู อําเภอทัพทัน จังหวัด

อุทัยธานี 

โครงการบริการวิชาการ 

3-3.1-NSRU-12 

สรุปรายงานการประชุม

พิจารณาโครงการบริการ

วิชาการ 

3-3.1-NSRU-13 

แบบสํารวจความตองการของ

ชุมชน 

3-3.1-NSRU-14 

ภาพถายการลงพ้ืนท่ีสํารวจ

ความตองการของชุมชน 

 3 ชุ ม ช น ห รื อ อ ง ค ก า ร

เปาหมายไดรับการพัฒนา

และมีความเขมแข็ง ท่ีมี

หลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

ชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ชุมชน 

ท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนดสามารถสรางอาชีพเสริมจากการ

ท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคลงพ้ืนท่ีไปสงเสริมตาม

โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ชุมชน ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560  ดังน้ี 

1. ชุมชนบานพนาสวรรค หมูท่ี 8 ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 ครัวเรือน 

ไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่อง การแปรรูปนํ้าตาล

จากออยเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจัดจําหนวยใน

ชุมชน 

2. ชุมชนบานโนนสมบูรณ หมูท่ี 2 ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 ครัวเรือน 

ไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่องการจักสานไมไผและ

การใชประโยชนจากไมไผ 

3. ชุมชนบานไรไทรทองพระยาลับแล หมู ท่ี 5 

ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 

30 ครัวเรือน ไดรับการพัฒนาองคความรู ในเรื่อง การ

สงเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุย

จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

4 .  ชุมชนทา ง้ิว  อํา เภอบรรพตพิสัย  จั งห วัด

นครสวรรค  จํานวน 30 ครัวเรือน ไดรับการพัฒนาองค

ความรู  ในเรื่อง การแปรรูปแปงกลวยและการใช

ประโยชนจากแปงกลวย 

5. ชุมชนบานตลุกดู อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 30 ครัวเรือน ไดรับการพัฒนาองคความรู ใน

เรื่อง การเลี้ยงสัตวปกเพ่ือเปนอาหารและสรางรายได 

3-3.1-NSRU-15 

โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือสราง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน  

3-3.1-NSRU-16 

ผลผลติจากการเขารวมโครงการ 
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 4 ชุ ม ช น ห รื อ อ ง ค ก า ร

เ ป า ห ม า ย ดํ า เ นิ น ก า ร

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

มหาวิทยาลัยฯสงเสริมโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือ

สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน ในวันท่ี 12 

มิถุนายน 2560 จากโครงการดังกลาวทําใหชุมชนมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองโดยสืบเน่ืองจากกิจกรรมท่ี

มหาวิทยาลัยฯ สงเสริม  ดังน้ี  

1. ชุมชนบานพนาสวรรค หมูท่ี 8 ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 ครัวเรือน 

ไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่อง การแปรรูปนํ้าตาล

จากออยเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจัดจําหนวยใน

ชุมชน 

จากองคความรู  ดังกลาวทําใหชุมชนบานพนา

สวรรคสามารถตอยอดองคความรู ท่ีไดรับไปพัฒนา

ผลิตภัณฑจากการแปรออยเพ่ือจัดจําหนายใหชุมชนและ

สรางรายไดใหกับครอบครัว จากเดิม เฉลี่ยตอเดือน/

ครอบครัว 2,000-3,000 บาท ปจจุบันเพ่ิมข้ึน  3,000-

4,000 บาท (ขอมูลจากนายพรชัย คงพิรุณตัวแทน

ชาวบานผูประกอบอาชีพเสริมจากการแปรรูปออย) 

2. ชุมชนบานโนนสมบูรณ หมูท่ี 2 ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 ครัวเรือน 

ไดรับการพัฒนาองคความรูในเรื่องการจักสานไมไผและ

การใชประโยชนจากไมไผ 

จากองคความรู  ดังกลาวทําใหชุมชนบานโนน

สมบูรณ สามารถตอยอดองคความรูท่ีไดรับไปพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายตรงตอความตองการของ

ตลาดมาก ข้ึนจากเดิ ม  มีผลิ ตภัณฑจากไม ไผ ท่ี ไ ม

หลากหลายแตปจจุบันมีการคิดริเริ่มอยางสรางสรรค 

สามารถสรางรูปแบบเครื่องจักสานท่ีมีความหลากหลาย

และสวยงานมากข้ึนและสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน

และครอบครัวไดอยางตอเน่ืองเฉลี่ยตอเดือน/ครอบครัว 

2,000-3,000 บาท (ขอมูลจาก นายดวง สุขธิสาร 

ตัวแทนชาวบานผูประกอบอาชีพเสริมจากจักสานไมไผ) 

3. ชุมชนบานไรไทรทองพระยาลับแลหมูท่ี 5 ตําบล

แมวงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค  จํานวน 30 

ครัวเรือน ไดรับการพัฒนาองคความรู  ในเรื่อง การ

สงเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุย

จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

 

3-3.1-NSRU-17 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ของชุมชนเปาหมายในการ

พัฒนา ประจําปการศึกษา 

2560 



90 

 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จากองคความรู ดังกลาวทําใหชุมชนบานไรไทรทอง

พระยาลับแล สามารถตอยอดองคความรู ท่ีไดรับไป

ปรับปรุงในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพ่ือลด

ตนทุนโดยการผลิตปุยอินทรียใชเอง จากการนําความรูป

ไปใชทําใหเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมตามโครงการไดนํา

ความรูมาตอยอดใชเองในชุมชนและครอบครัวทําใหลด

ตนทุนในการประกอบอาชีพเกษตรไดไมนอย จากฤดูการ

ท่ีผานมาการประกอบอาชีพทํานาโดยใชปุยท่ีผลิตเอง

สามารถลดตนทุนไดจริง 3,000 บาทตอไร/ครอบครัว  

(ขอมูลจากนายผดุง ชวยคําชู ตัวแทนชาวบานผูประกอบ

อาชีพทํานาอินทรีย) 

4 .  ชุมชนทา ง้ิว  อํา เภอบรรพตพิสัย  จั งห วัด

นครสวรรค จํานวน 30 ครัวเรือน ไดรับการพัฒนาองค

ความรู  ในเรื่อง การแปรรูปแปงกลวยและการใช

ประโยชนจากแปงกลวย 

จากองคความรู ดังกลาว ทําใหชุมชนทาง้ิว อําเภอ

บรรพตพิสัย สามารถตอยอดองคความรูจากการแปรรูป

แปงกลวยและการใชประโยชนจากแปงกลวยทําใหชุมชน

เกิดรายได 

โดยเฉพาะในชวงเทศกาลกินเจชาวบานนํามาทํา

ขนมเจจําหนวยสรางรายไดในชวงท่ีผานมาและใน

ปจจุบันสามารถนํามาจําหนวยใหหนวยงานราชการใน

งานแสดงสินคาในงานตางๆในราคากิโลกรัมละ 100 บาท

(ขอมูลจากนางสาวรัชนี เชาวปรีชา ตัวแทนชาวบาน

ผูสนใจในการแปรรูปแปงกลวยและการใชประโยชนจาก

แปงกลวย) 

5. ชุมชนบานตลุกดู อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 30 ครัวเรือน ไดรับการพัฒนาองคความรู ใน

เรื่อง การเลี้ยงสัตวปกเพ่ือเปนอาหารและสรางรายได 

จากองคความรู ดังกลาว ทําใหชุมชนบานตลุกดู 

สามารถตอยอดองคความรูจากการอบรมทําใหชุมชน

สามารถผลิตอาหารสัตวจากเศษวัสดุเหลือใชและเศษ

อาหารในครัวเรือนมาเปนอาหารสัตวเพ่ือลดตนทุนได

อยางดีซึ่ งปจจุ บัน ชุมชนบานตลุกดู  อํา เภอทัพทัน 

จํานวน 30 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเลี้ยงเปดเพ่ือไว

บริโภคและจําหนวยหลังจากท่ีชุมชนไดอบรมการเลี้ยง

และการผลิตอาหารทําใหสามารถลดตนทุนและสามารถ
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นําสมุนไพรมาเปนยารักษาโรคแกสัตวท่ีเลี้ยงได ซึ่งเมื่อ

เทียบกับท่ีผานมาจะเห็นไดวาสามารถลดไดจายไดมาก 

อยางนอย เดือนละ 1,000 บาท/ครอบครัวท่ีเลี้ยงเปด

จํานวน 100 ตัวข้ึนไป (ขอมูลจากนางฉลวย สีเทศ 

ตัวแทนชาวบานผูประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวปก) 

 5 สถาบันสามารถสราง

เครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกในการ

พัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางเครือขายความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอกในการรวมกันพัฒนาชุมชนหรือ

กลุมเปาหมายดังตอไปน้ี 

1.เกษตรอําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค  มีการ

รวมมือกันประชุมวางแผนโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือสราง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน ในวันท่ี 12 มิถุนายน 

2560 และเปนวิทยากรอบรมในหัวขอ การผลิตปุยจาก

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

2.สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค มีการ

รวมมือกันประชุมวางแผนโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือสราง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน ในวันท่ี 12 มิถุนายน 

2560 และเปนวิทยากรอบรมในหัวขอ การออกแบบ

ผลิตภัณฑจักสานไมไผและการจัดทําแผนชุมชน ตําบลแม

เปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 

3.สํานักงานสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จังหวัดนครสวรรค มีการรวมมือกันประชุมวางแผน

โครงการสงเสริมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ 

โดยขอความรวมมือ มายังมหาวิทยาลัยฯใหเปนวิทยากร

รวมในโครงการดังกลาว ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2560   

4.องคการบริหารสวนตําบลแมเปน ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค รวมมือในเรื่องของ

อาคารสถานท่ีในการจัดโครงการ 12 มิถุนายน 2560 

5.สํานักงานสถิติ จังหวัดนครสวรรค รวมมือกัน

ดําเนินโครงการสํารวจผูมีรายไดนอย 

3-3.1-NSRU-18 

สรุปโครงการการสรางความ

รวมมือกับหนวยงานตางๆ 

 6 ทุกคณะมีสวนรวมในการ

ดําเนินการตามแผนบริการ

วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม ข อ ง

สถาบันตามขอ 2 โดยมี

อาจารยเขารวมไมนอยกวา

รอยละ 5 ของอาจารย

ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังน้ี

ตองมีอาจารยมาจากทุก

มหาวิทยาลัยฯไดมีการกําหนดไวในแผนบริการ

วิชาการ วาการจัดทําโครงการบริการวิชาการ จะตองมี

สวนรวมของอาจารย ในการดํา เ นินกิจกรรม เชน 

โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ชุมชนก็มีการรวมมือกันในการจัดโครงการนับตั้งแต

ประชุมวางแผน/วางกิจกรรม/การแบงประเด็นความรู

ตามความตองการของชุมชน   โดยมีประเด็น  ใหความรู

ดังน้ี 

 3-3.1-NSRU-19 

รายงานสรุปการจดัโครงการ 

เชน โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือ

สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ชุมชน วันท่ี 12 มิถุนายน 2560   
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะ 1. คณะวิทยาการจัดการ  ใหความรูเรื่อง  การ

จัดทําบัญชีครัวเรือนและธุรกิจชุมชนบานไรไทรทองพระ

ยาลับแลหมูท่ี 5 ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก จังหวัด

นครสวรรค 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหความรู

เรื่อง  การจัดทําแผนชุมชน แก ชุมชนบานพนาสวรรค 

หมูท่ี 8 ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 

3. คณะครุศาสตร  ใหความรูเรื่อง  การแนะแนว

อาชีพและทักษะในอนาคตระดับมัธยมศึกษาตอนตน/

ปลาย แก ชุมชนบานพนาสวรรค หมูท่ี 8 ตําบลแมเปน 

อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  ใหความรูเรื่อง  การออกแบบผลิตภัณฑจัก

สานไมไผ แก ชุมชนบานโนนสมบูรณ หมูท่ี 2 ตําบลแม

เปน อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรคและการแปรรูป

แปงกลวย แก ชุมชนทาง้ิว อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหความรูเรื่อง 

การอบรมปุยอินทรียจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

แก ชุมชนบานไรไทรทองพระยาลับแลหมูท่ี 5 ตําบลแม

วงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
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จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการใหบริการวิชาการแกสังคมและติดตอประสานงานกับ

หนวยงานเครือขายท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีหลากหลาย ตามความตองการของชุมชน

ทองถ่ิน 

3. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานรวมกับเครือขายภายนอกท้ังหนวยงานภารรัฐ และเอกชนอยางตอเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  ควรมีการกําหนดประเด็นท่ีจะวัดความเขมแข็งของชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน

และสามารถวัดได 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  -ไมมี- 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบงช้ีท่ี 4.1    ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

                     คณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1105 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1135 

 

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 

6-7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 กําหนดผู รับผิดชอบใน

การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง

เปนหนวยงานตามโครงสรางรับผิดชอบงานตามพันธกิจดาน

การทํา นุ บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และได กํ าหนด

ผูรับผิดชอบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ประธาน

กรรมการ 

2. ผูอํานวยการสาํนักศิลปะและ

วัฒนธรรม    

รองประธาน

กรรมการ 

3. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

4. รองผูอํานวยการสาํนักศิลปะและ

วัฒนธรรม    

กรรมการ 

5. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม    

กรรมการ 

 

6. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร    

กรรมการ 

7. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

กรรมการ 

 

8. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

กรรมการ 

4-4.1-NSRU-OC-1/1 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

9. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ    

กรรมการ 

10. หัวหนาสาขาวิชาศิลปะ    กรรมการ 

11. หัวหนาสาขาวิชานาฏศิลปและการ

ละคร    

กรรมการ 

12. หัวหนาสาขาวิชาดนตรี    กรรมการ 

13. หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบ กรรมการ 

14. หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติ และศลิปกรรมทองถ่ิน 

จังหวัดนครสวรรค    

กรรมการ 

15. หัวหนากลุมงานสงเสริมและ

เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม    

กรรมการ 

16. หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการ

วิชาการ สํานักศิลปะ 

และวัฒนธรรม    

กรรมการ 

17. ประธานสภานักศึกษา    กรรมการ 

18. นายกองคการบริหารนักศึกษา

ภาคปกติ    

กรรมการ 

19. นายกองคการบริหารนักศึกษา

ภาค กศ.บป.    

กรรมการ 

20. ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กรรมการ 

21. ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม    

กรรมการ 

22. ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการ 

 

23. ประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร    

กรรมการ 

24. ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ    

กรรมการ 

25. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม    

กรรมการและ

เลขานุการ 

หนาท่ีรับผิดชอบ  

1. จัดทํานโยบายและแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

2. จัดทําระบบและกลไกตลอดจนสงเสริมและ

สนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของการ

จัดการเรียนการสอน 

3. สงเสริม พัฒนาและบริหารจัดการอุตสาหกรรม

สรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตาม   

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

4. แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ในการสรางเครือขายดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. ประสานความรวมมือ กํากับ ติดตามในการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการตามแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และรายงานการประเมินตนเองตามกรอบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก 

 2 จัดทําแผนดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และ กําหนดตัวบ ง ช้ี วัด

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม

วัต ถุประสงค ของแผน 

รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือใหสามารถดําเนินการ

ไดตามแผน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทํา

แผนภูมิระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

จัดทําแผนกลยุทธการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ป 

2558 – 2561 และแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

สํานักฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 1/2559 

เมื่อวันศุกรท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2559 ณ หองประชุมบุญชู     

โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เพ่ือ

จัดทําแผนกลยุทธการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ป 

2558 – 2561 และแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 2559 

โดยคณะกรรมการร วม กันพิจารณากําหนดตัว ช้ี วัด          

คาเปาหมายตามวัตถุประสงค เพ่ือวัดความสําเร็จตามแผน 

และมีการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการ ในการ

ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ปงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของ

4-4.1-NSRU-OC-2/1 

แผนภูมริะบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4-4.1-NSRU-OC-2/2 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2559 

เมื่อวันศุกรท่ี 22 มกราคม 

พ.ศ.2559 

4-4.1-NSRU-OC-2/3 

แผนกลยุทธการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 4 ป  

พ.ศ.2558 - 2561 

4-4.1-NSRU-OC-2/4 

แผนทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ 2559 
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วัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมท่ีดีงามภูมิ

ปญญาทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 

เปาประสงคท่ี 4 

การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถ่ินเพ่ือการเรียนรู

และสรางสรรค 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาการ

ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงาน

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เพ่ือรวบรวมขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมของ

จังหวัดนครสวรรค แลวนําขอมูลมาจัดทําเปนฐานขอมูลทาง

วัฒนธรรม 

4. เพ่ือสนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินของจังหวัดนครสวรรค 
 

ไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของ

แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 
ตัวชี้วดั เกณฑการประเมิน 

1. มีกิจกรรมการ

อ นุ รั ก ษ  ฟ น ฟู 

และพัฒนาการ

ดํา เนินงานดาน

ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

1.มีกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  ไมนอยกว า  12 

กิจกรรม/โครงการ 

2.มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

3.มีการติดตามการดําเนินกิจกรรม/โครงการ

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/

โครงการดานการทํานุบํ า รุง ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.กิจกรรม/โครงการบรรลุความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค/ เป าหมายจากกิจกรรม/

โครงการทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ 90 และ

มีการนําผลการประเมินมาเปนขอพิจารณา

ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

2 .  มี ก า ร ส ร า ง

เค รือข ายความ

ร ว ม มื อ กั บ

หนวยงานตางๆ 

1.มีการเจรา หารือ/ประชุมกับเครือขาย 

2.มีการลงนามความรวมมือในบันทึกขอตก 

(MOU) กับเครือขาย 

3.มีการทํากิจกรรม/โครงการรวมกันกับ
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ด า น ก า ร ทํ า นุ

บํา รุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เครือขาย อยางนอย 1 กิจกรรม/โครงการ 

4.มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/

โครงการ 

5.กิจกรรม/โครงการบรรลุตามความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค/เปาหมาย ไมนอยกวารอย

ละ 90 และมีการนําผลการประเมินมาเปน

ขอพิจารณาในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

3 .  มี ก า รจั ดทํ า

ฐ า น ข อ มู ล ท า ง

วั ฒ น ธ ร ร ม ที่

สามารถเผยแพร

ขอมูลได 

 

 

 

1.มีการศึกษาและรวบรวมขอมูลดานศิลปะ

และวัฒนธรรมอยางนอย ปละ 1 เร่ือง และ

กําหนดรูปแบบของฐานขอมูล 

2.มีการออกแบบทางดานสารสนเทศและ

จัดทําฐานขอมูลตามรูปแบบที่กําหนดไว 

3.มีการจัดเก็บขอมูลศิลปะและวัฒนธรรม

เขาสูฐานขอมูล 

4.ฐานขอมูลมีความสมบูรณ สามารถเผยแพร

ไดในระดับชาติ 

5.ฐานขอมูลมีความสมบูรณ สามารถเผยแพร

ไดในระดับนานาชาติ 

4. มีกิจกรรมการ

ฟนฟูและอนุรักษ

ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

ศิลปกรรมทองถิ่น 

1.มีกิจกรรม/โครงการในการฟนฟูและ

อนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

ทองถิ่น ไมนอยกวา 3 กิจกรรม/โครงการ 

2.มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการฟนฟูและ

อนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

ทองถิ่น ตามแผนไมนอยกวา รอยละ 80 

3.มีการติดตามการดําเนินกิจกรรม/โครงการ

ในการฟนฟูและอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมทองถิ่น 

4.มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/

โครงการในการฟนฟูและอนุรักษส่ิงแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 

5.กิจกรรม/โครงการบรรลุความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค/ เป าหมายจากกิจกรรม/

โครงการทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ 90 และ

มีการนําผลการประเมินมาเปนขอพิจารณา

ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ

ดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการ

ดําเนนิการ 

2 ขอ 

มีการ

ดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการ

ดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการ

ดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวชี้วดั เปาหมาย 59 

1. มีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการ

ดําเนินงานดานการทํานุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4 ขอ 

2. มีการสรางเครือขายความรวมมือกบั

หนวยงานตางๆ ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4 ขอ 

3. มีการจัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรมท่ีสามารถ

เผยแพรขอมูลได 

4 ขอ 

4. มีกิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษส่ิงแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น  

4 ขอ 

มีกิจกรรม/โครงการตามแผนท้ังหมด 48 โครงการ ได

มีการจัดสรรงบประมาณดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการ จํานวน 

5,025,188.50 บาท 

 3 กํา กับติดตามใหมี การ

ดําเนินงานตามแผนดาน

ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ

กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังน้ี  

1. กํากับติดตามโดย ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานกิจรรม/โครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน 

รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  

2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2559 ผานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 

ครั้ง ดังน้ี ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันพุธท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.

2559 ณ หองประชุมสี่พญา อาคารสํานักงานสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 

4/2559 เมื่อวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ หอง

ประชุมสี่พญา อาคารสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวัน

พุธท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2559 ณ หองประชุมสี่พญา อาคาร

สํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารสํานักฯ พิจารณา

ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความ

เหมาะสมมากยิง่ข้ึน  

 

4-4.1-NSRU-OC-3/1 

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําปงบประมาณ 2559 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และรอบ 12 เดือน 

4-4.1-NSRU-OC-3/2 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันพุธท่ี 4 

พฤษภาคม พ.ศ.2559 

ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันอังคาร

ท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559   

ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวันพุธท่ี 

28 กันยายน พ.ศ.2559 

4-4.1-NSRU-OC-3/3 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันศุกรท่ี 

7 ตุลาคม พ.ศ.2559 
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3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2559 ผานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 

ครั้ง ดังน้ี ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันศุกรท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 

ณ หองประชุมสี่พญา อาคารสํานักงานสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เ พ่ือให

คณะกรรมการประจําสํานักฯ พิจารณาใหขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

4. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2559 ผานการประชุม

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค จํานวน 1 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อ

วันพุธท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ หองประชุมบุญชู โรจน

เสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เพ่ือให

คณะกรรมการทํานุบํารุงฯ พิจารณาใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

4-4.1-NSRU-OC-3/4 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  

ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันพุธท่ี 

12 ตุลาคม พ.ศ.2559  

 

 4 ประเมินผลความสําเร็จ

ตามตัวบ ง ช้ี ท่ี วัดความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ

ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดทํารายงานสรุปผล

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือประเมินผล

ความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ และผลความสําเร็จตาม

ตัวช้ีวัด/เปาหมายตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ 2559 ดังน้ี  
 

มีการประเมินผลความสําเรจ็ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคของ

แผนทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2559 ดังน้ี 

ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน 

1 . มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร

อนุ รักษ ฟนฟู และ

พัฒนาการดําเนินงาน

ดานการทํานุบํ า รุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

   มีการดําเนินการ 5 ขอ โดยมีผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

   มีโครงการการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตามแผนทั้งหมด 38 โครงการ 

มีการดําเนินโครงการดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนทั้งหมด 38 

โครงการ คิดเปนรอยละ 100 บรรลุ

เปาหมายความสําเร็จตามวัตถุประสงค/

เปาหมาย ทั้งหมด 38 โครงการ คิดเปน

4-4.1-NSRU-OC-4/1 

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําปงบประมาณ 2559 

4-4.1-NSRU-OC-4/2 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2559 

เมื่อวันพุธท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.

2559 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
รอยละ 100 และมีการนําผลการประเมิน 

ขอ เสนอแนะมาปรับปรุงการดํา เนิน

กิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในปตอไปใหดียิ่งขึ้น 

2 . มี ก า ร ส ร า ง

เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม

รวมมือกับหนวยงาน

ตางๆ ดานการทํานุ

บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

   มีการดําเนินการ 5 ขอ โดยมีผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

   มีการลงนามความรวมมือระหวาง

เครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย จํานวน 14 แหง ไดมีการ

ดําเนินโครงการความรวมมือ ทั้งหมด 5 

โครงการ บรรลุเปาหมายความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค/ เป าหมาย ทั้ งหมด 5 

โครงการ คิดเปน รอยละ 100 มีโครงการ

ที่ดําเนินการ ดังนี้ 

   1. โครงการการจัดงานประเพณีตรุษจีน

ปากน้ําโพ ประจําป 2558 จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ 2559 ณ จังหวัด

น ค ร ส ว ร รค  โ ด ย สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรมรวมมือกับมูลนิธิสงเสริมงาน

ประเพณีแหเจาพอ – เจาแมปากน้ําโพ 

   2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 

คร้ังที่6The International Conference 

on Arts and Cultures in Creative 

Economy “วิถีศิลป ถิ่นมังกรส่ีแคว 

เผยแพรวัฒนธรรมสูสายตาโลก” จัดขึ้น

ระหวางวันที่  9 – 10 กุมภาพันธ พ.ศ.

2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

โดยความร วมมื อ ระหว า ง เค รือข า ย

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย 15 แหง 

   3. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช

สมบัติ ครบ 70 ป และเฉลิมพระเกียรติ 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ กิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

จัดขึ้นเมื่อวันเสารที่ 18 มิถุนายน 2559 

ณ บ ริ เ วณอ นุส า ว รี ย ทห า รผ า น ศึ ก

ผู เ สียชีวิตในราชการสงคราม คายจิร

ประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค โดยสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรมรวมมือกับองคการ

บริหารสวนตําบลนครสวรรคออก อําเภอ
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เมือง จังหวัดนครสวรรค  และมณฑล

ทหารบกที่ 31  

   4. โครงการบริการวิชาการเร่ือง “ภาพ

สะทอนสังคมเร่ืองภูมิปญญาความเชื่อดาน

เคร่ืองรางของขลังยอดนิยมปากน้ําโพ” 

จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่  21 กรกฎาคม 

2559 ณ  ลาน ชั้น 1 หางสรรพสินคาแฟร่ี

แลนด โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รวมมือกับ บริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา

จํากัด 

   5. โครงการเสวนาทางวิชาการ “สาน

สุนทรีย ส่ีแควศิลป : มองอดีต ปจจุบัน 

ผ านดนตรี  กวี  ศิ ลป  ประวั ติศาสตร 

ภาพถายนครสวรรค” จัดขึ้นเมื่อวันเสารที่ 

3 กันยายน 2559 ณ  ลาน Event Hall 

ชั้น 1 หางสรรพสินคาแฟร่ีแลนด  โดย

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมมือกับ

บริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด 

   มีการนําผลการประเมิน ขอเสนอแนะ

มาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม/โครงการ

ความรวมมือในปตอไปใหดียิ่งขึ้น 

3 . มี ก า ร จั ด ทํ า

ฐ า น ข อ มู ล ท า ง

วัฒนธรรมที่สามารถ

เผยแพรขอมูลได 

   มีการดําเนินการ 4 ขอ โดยมีผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

   มีฐานขอมูลทางวัฒนธรรมที่สามารถ

เผยแพรไดในระดับชาติ จํานวน 4 เร่ือง 

ดังนี้  

   1. ขอมูลประจําจังหวัดนครสวรรค  

   2. สถานที่สําคัญในจังหวัดนครสวรรค  

   3. บุคคลสําคัญและปราชญชาวบานใน

จังหวัดนครสวรรค 

   4. ทะเบียนวัตถุประจําหอวัฒนธรรม 

จังหวัดนครสวรรค 

http://ac1.nsru.ac.th/acc/site%20ne

w/ nakhonsawan/index.html 

http://ac1.nsru.ac.th/acc/site%20ne

w/database/register.html 

4 . มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ฟ นฟู แ ละอนุ รั กษ

ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

ศิลปกรรมทองถิ่น 

   มีการดําเนินการ 5 ขอ โดยมีผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

   มีโครงการฟนฟูและอนุรักษส่ิงแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ตามแผน

ทั้งหมด 9 โครงการ มีการดําเนินโครงการ

ฟนฟูและอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมทองถิ่นตามแผนทั้งหมด 9 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 บรรลุ

เปาหมายความสําเร็จตามวัตถุประสงค/

เปาหมาย ท้ังหมด 9 โครงการ คิดเปน

รอยละ 100 และมีการนําผลการประเมิน 

ขอ เสนอแนะมาปรับปรุงการดํา เนิน

กิจกรรม/โครงการในการฟนฟูและอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

ทองถิ่นในปตอไปใหดียิ่งขึ้น 
 

ตัวชี้วดั เปาหมาย บรรลุ/ 

ไมบรรล ุ

คะแนน 

แผน ผล 

1. มีกิจกรรมการอนุรักษ 

ฟ น ฟู  แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร

ดําเนินงานดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4 ขอ 5 ขอ  5 

2. มีการสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงาน

ตางๆ ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 ขอ 5 ขอ  5 

3. มีการจัดทําฐานขอมูล

ทางวัฒนธรรมที่สามารถ

เผยแพรขอมูลได 

4 ขอ 4 ขอ  4 

4. มีกิจกรรมการฟนฟูและ

อ นุ รั ก ษ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม

ธรรมชาติและศิลปกรรม

ทองถิ่น  

4 ขอ 5 ขอ  5 

รวม 4 4.75 

คิดเปนรอยละ 100  

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ปงบประมาณ 2559 

 จํานวนกิจกรรม/โครงการ  48  โครงการ 

 บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย  48  

โครงการ 

 คิดเปนรอยละ 100 

 จํานวนตัวช้ีวัดของแผน  4  ตัวช้ีวัด 

 บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จํานวน  4  ตัวช้ีวัด 

 คิดเปนรอยละ 100 

ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2559 มีดังน้ี 

1. ใหมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการดาน

การสงเสริมความรูดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ใหกับบุคคลภายในและภายนอกอยางตอเน่ือง 

2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ควรจะมีการจัด

กิจกรรม/โครงการท่ีมีความรวมมือระหวางเครือขายการ

ดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังในระดับประเทศ

หรือในระดับนานาชาติ 

3. ควรมีการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ท่ีสงเสริม

การสรางคุณธรรม จริยธรรม มารยาทในการเขาสังคม 

ใหกับนักศึกษาราชภัฏนครสวรรค  

4.  อยากใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริม 

สนับสนุน กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน 

นักศึกษา 

5.  อยากใหสํา นักจัด พ้ืน ท่ีทาง วัฒนธรรมให กับ

นักศึกษาไดมาใชในการดําเนินกิจกรรม เน่ืองจากสถานท่ี

ตามหองเรียนมีไมเพียงพอ 

 5 นํ าผลการประ เมิ น ไป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ

กิจกรรมดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนํา

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปพัฒนา

กิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาแผนงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ 2560  ดังน้ี 

ผลการปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ 2560 มีดังน้ี  

1. ในปงบประมาณ 2560 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ไดจัดตั้งกิจกรรม/โครงการในแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม

ใหกับบุคคลภายในและภายนอก จํานวน 9 โครงการ ดังน้ี      

1.1 โครงการอบรมสรางคุณธรรมจริยธรรมแก

นักศึกษาและเยาวชน เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ 

หองประชุมตึก 1112 ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1.2 โครงการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

เรื่อง “อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย” เมื่อวันท่ี 

25 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมอมราวดี อาคาร 14 

ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการ

ความรูและบริหารงานวัฒนธรรมทองถ่ินไทดํา เมื่อวันท่ี 14 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ พิพิธภัณฑไทดําฆะมัง ตําบล

4-4.1-NSRU-OC-5/1 

แผนทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ 2560 
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ฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

1.4 โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 

7“เศรษฐกิจสรางสรรคบนความหลากหลายทางมรดกชาติ

พันธุ” The 7th International Conference on Arts 

and Cultures in Creative Economy 2017 : A Variety 

of Ethnic Heritage ระหวางวันท่ี 15 – 18 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลก

กวางรุนเยาว เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม 

จังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1.6 โครงการสรางจิตสํานึกในการบูรณาการการ

เรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม :  ภูมิปญญา

การแพทยแผนโบราณในการพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพ

ทางเลือก เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หองประชุม

บุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1.7 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการ

รวบรวมขอมูลทางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพคณะทํางานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เมื่อ 

วันอังคารท่ี  24  พฤษภาคม 2560  ณ หองประชุมอมราวดี 

ช้ัน 3 อาคาร 14  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัย

กับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม” ระหวางวันท่ี 

6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมเพ็ชรงอก ช้ัน 4 

โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค 

1.9 โครงการบริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทาง

ชีวิตและ ความดี ศิลปนแหงลุมนํ้าเจาพระยา” เมื่อวันท่ี 14 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมอมราวดี อาคาร 14 ช้ัน 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2. ในปงบประมาณ 2560 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มีกิจกรรม/โครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังใน

ระดับประเทศหรือในระดับนานาชาติ ดังน้ี       

2.1 โครงการวงดุริ ยางค เยาวชนนครสวรรค 

Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) รวมแสดง

ความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ 
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สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค โดย สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดรับเกียรติจากสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค 

รวมกับเทศบาลนครนครสวรรค สถานศึกษา หนวยงาน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

สื่อมวลชน ชมรม และภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค 

รวมเปนเจาภาพจัดโครงการ“พอผูทรงพระอัจฉริยะภาพ

ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ” 

2.2 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 7 

“เศรษฐกิจสรางสรรคบนความหลากหลายทางมรดกชาติ

พันธุ” The 7th International Conference on Arts & 

Cultures in Creative Economy 2017 : A Variety of 

Ethnic Heritage ระหวางวันท่ี 15 – 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยความรวมมือ

ระหวางเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทยจํานวน 15 แหง 

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบ

สานวัฒนธรรมไทยของเยาวชนเก่ียวกับเทคนิคการละเลน

หมากรุกไทย” จัดข้ึนระหวางวันท่ี 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 

2560 ณ หองรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ศูนยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินรวมมือกับคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัย

กับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม” ระหวางวันท่ี 

6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมเพ็ชรงอก ช้ัน 4 

โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค โดยสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรมรวมมือกับศูนยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน กระทรวงวัฒนธรรม 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค สํานักงานวัฒนธรรม

จั งห วัดนครสวรรค  และ เครื อข า ยศิ ลป วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนว

ทางการเก็บรวบรวมขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

จังหวัดนครสวรรค” เมื่อวันพุธท่ี 24 พฤษภาคม 2560 และ

วันจันทรท่ี 19 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมอมราวดี 

อาคาร 14 ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
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นครสวรรค และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 

3. ในปงบประมาณ 2560 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ไดจัดตั้งกิจกรรม/โครงการในแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา 

คือ  โครงการเรื่องอบรมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา

และเยาวชน จัดข้ึนเมื่อวันศุกร ท่ี 23 ธันวาคม 2559 ณ 

หองประชุมตึก 1112 ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4. ในปงบประมาณ 2560 ทางสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมไดมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาเยาวชน 

นักศึกษา ดังน้ี 

4.1 โครงการเรื่องอบรมสรางคุณธรรมจริยธรรมแก

นักศึกษาและเยาวชน จัดข้ึนเมื่อวันศุกร ท่ี 23 ธันวาคม  

2559 ณ หองประชุมตึก 1112 ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4.2 โครงการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

เรื่อง “อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย” จัดข้ึน

เมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมอมราวดี 

อาคาร 14 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลก

กวางรุนเยาว จัดข้ึนเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2560 ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม 

จังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4.4 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การสืบสาน

วัฒนธรรมไทยของเยาวชนเก่ียวกับเทคนิคการละเลนหมาก

รุกไทย” จัดข้ึนระหวางวันท่ี 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ณ หองรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4.5 โครงการบริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทาง

ชีวิตและ ความดี ศิลปนแหงลุมนํ้าเจาพระยา” จัดข้ึนเมื่อ

วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมอมราวดี 

อาคาร 14 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

5. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ี

ใหบริการกับนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป เชน ศาลาไทย 

พ้ืนท่ีบริเวณหนาหอวัฒนธรรม หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร     

หองศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการ

บริ การด าน ทํา นุ บํ ารุ ง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ

เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน ดังน้ี   

1. มีหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนศูนยขอมูล

ดานประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

นครสวรรค  ซึ่ งคอยใหบริการ กับนักศึกษา อาจารย 

เจาหนาท่ีบุคลากร นักทองเท่ียว และประชาชนท่ัวไป ดังน้ี 

 หองโสฬส เปนหองนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรม

ระยะยาวใหบริการความรู เ ก่ียวกับศิลปวัตถุ ช้ินสวน

โบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใชสมัยโบราณ ฯลฯ ท้ังท่ีพบใน

จังหวัดนครสวรรคและสวนอ่ืนๆ ของประเทศไทย  

 หองนิมมานนรดี เปนหองนิทรรศการช่ัวคราว

ใ ห บ ริ ก า ร ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ต า ง ๆ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และดานการทองเท่ียวของจังหวัด

นครสวรรค 

 หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร เปนหองสําหรับ

ใหบริการการจัดการแสดง ตลอดจนการประกวดกิจกรรม 

ดานศิลปวัฒนธรรม และการอบรมสัมมนา 

 หองศูนยขอมูลทอง ถ่ิน ใหบริการการศึกษา 

คนควา วิจัยเรื่องราว ของจังหวัดนครสวรรค ในดานตางๆ 

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในรูปของ เอกสารตํารา งานวิจัย สมุด

ขอย ใบลาน จดหมายเหตุ แผนท่ี ภาพถาย เทปบันทึกเสียง 

และวีดีโอเทป 

 ลานแสดงกลางแจงดานหนาอาคารหอวัฒนธรรม

สําหรับใหบริการการจัดกิจกรรมหรือมหกรรมตางๆ ทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม เชน การแสดงดนตรี การละเลนพ้ืนบาน 

เปนตน 

2. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน ดังน้ี 

 โครงการการจัดงานประเพณีตรุษจีนปากนํ้าโพ 

ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 1-12 กุมภาพันธ 2559 ณ 

จังหวัดนครสวรรค โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมมือกับ

มูลนิธิสงเสริมงานประเพณีแหเจาพอ-เจาแมปากนํ้าโพ มี

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 3,000 คน เปนการเผยแพร

ความรู วัฒนธรรมความเปนมาของชุมชนชาวจีนผาน

นิทรรศการ ใหกับชุมชน คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป 

4-4.1-NSRU-OC-6/1 

ภาพถายการใหบริการ 

หอวัฒนธรรม จังหวัด

นครสวรรค 

4-4.1-NSRU-OC-6/2 

- สรปุโครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษจีนปากนํ้าโพ 

ประจําป 2559 

- สรุปโครงการประชุม

วิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 6 

The international 

Conference on Arts and 

Cultures in Creative 

Economy “วิถีศิลป ถ่ินมังกร

สี่แคว เผยแพรวัฒนธรรมสู

สายตาโลก” 

- สรุปโครงการบูรณาการ

การเรยีนการสอนกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- สรุปโครงการจดั

นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 

ป และเฉลมิพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 7 รอบ 84 

พรรษา 

- สรุปโครงการพัฒนา

ศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลก

กวางรุนเยาวฉลองสริิราช

สมบัติครบ 70 ป Youth 

Researcher training 

Center for 70th 

Anniversary king Rama 9 
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 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 6 The 

international Conference on Arts and Cultures in 

Creative Economy “วิถีศิลป ถ่ินมังกรสี่แคว เผยแพร

วัฒนธรรมสูสายตาโลก” ระหวางวันท่ี 9 – 10 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยความ

รวมมือระหวางเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย 14 แหง มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 502 คน 

เปนการเผยแพรความรูผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ดานศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับนักศึกษา 

คณาจารย เจาหนาท่ีบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย และ

ประชาชนท่ัวไป 

 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2559 

ณ หองอมราวดี อาคาร 14 ช้ัน 3 มีผู เขารวมโครงการ 

จํานวน 34 คน เปนการเผยแพรความรูในการบูรณาการ

เรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหกับ

คณาจารย  เจ าหน า ท่ี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

 โ ค ร งก าร จั ด นิทร รศการ เฉลิ มพระ เ กี ย รติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ป และเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันเสาร

ท่ี 18 มิถุนายน 2559 ณ  บริเวณอนุสาวรียทหารผานศึก

ผูเสียชีวิตในราชการสงคราม คายจิรประวัติ อ.เมือง จ.

นครสวรรค โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมมือกับ

องคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค และมณฑลทหารบกท่ี 31 มีผูเขารวม

โครงการ จํานวน 1,500 คน เปนการเผยแพรความรูพระราช

ประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ให กับชุมชน คณาจารย เจาหนา ท่ี บุคลากร  นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

 โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลก

กว า งรุ น เยาวฉลองสิ ริ ร าชสมบัติครบ  70  ป  Youth 

Researcher training Center for 70th Anniversary 

king Rama 9 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม

บุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค มี

- สรุปโครงการบริการ

วิชาการเรื่อง “ภาพสะทอน

สังคมเรื่องภมูิปญญาความเช่ือ

ดานเครื่องรางของขลังยอด

นิยมปากนํ้าโพ” 

- สรุปโครงการบริการ

วิชาการ  เรื่องอบรมภาวะ

ผูนําทางคุณธรรมจริยธรรมแก

นักศึกษาแกนนํา Youth 

Ethic Moral leadership 

Training Camp. 

- สรุปโครงการเสวนาทาง

วิชาการ “สานสุนทรยี สี่แคว

ศิลป : มองอดีต ปจจุบัน ผาน

ดนตรี กวี ศิลป ประวัตศิาสตร 

ภาพถายนครสวรรค” 

4-4.1-NSRU-OC-6/3 

จดหมายขาวสี่พญา สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม   

4-4.1-NSRU-OC-6/4 

เว็บไซตสํานักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

http://ac1.nsru.ac.th/ 

facebook สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

https://www.facebook 

.com/culturensru 
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ผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน เปนการเผยแพรความรู

ทักษะการเปนนักวิจัยรุนเยาวดานการฟง พูด อานและเขียน 

ความรูเก่ียวกับพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ใหกับนักเรียนระดับมัธยมตอนตนและตอนปลาย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 โครงการบริการวิชาการเรื่อง “ภาพสะทอนสังคม

เรื่องภูมิปญญาความเช่ือดานเครื่องรางของขลังยอดนิยม

ปากนํ้าโพ” เมื่อวันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ณ  ลาน 

ช้ัน 1 หางสรรพสินคาแฟรี่แลนด มีผู เขารวมโครงการ 

จํานวน 55 คน เปนการเผยแพรความรูองคความรูและภูมิ

ปญญาดานเครื่องรางของขลังเมืองปากนํ้าโพ ใหกับชุมชน 

คณาจารย  เจาหนา ท่ีบุคลากร  นักศึกษา นักวิชาการ

เครือขายบุคลากร และนักวิจัย 

 โครงการบริการวิชาการ  เรื่องอบรมภาวะผูนําทาง

คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาแกนนํา Youth Ethic Moral 

leadership Training Camp ระหวางวันท่ี 16-17 สิงหาคม 

2559 ณ หองประชุมช้ัน 1 คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 100 

คน เปนการเผยแพรความรูหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 โครงการเสวนาทางวิชาการ “สานสุนทรีย สี่แคว

ศิลป : มองอดีต ปจจุบัน ผานดนตรี กวี ศิลป ประวัติศาสตร 

ภาพถายนครสวรรค” เมื่อวันเสารท่ี 3 กันยายน 2559 ณ 

ลาน Event Hall ช้ัน 1 หางสรรพสินคาแฟรี่แลนด มีผูเขา 

รวมโครงการ จํานวน 60 คน เปนการเผยแพรความรูทาง

วิชาการ เรื่องดนตรี กวี ศิลป ประวัติศาสตร และภาพถาย

นครสวรรค ใหกับคณาจารย เจาหนาท่ีบุคลากร นักศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษา   

3. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการ องคความรูทาง 

ดานศิลปะและวัฒนธรรม ผานทางจดหมายขาวสี่พญา ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก ความรูมหาวิทยาลัย

ทองถ่ินกับแนวคิดการบริหารจัดการวัฒนธรรม  การเรียนรู

ภาษาอาเซียน  เรื่องเลานครสวรรค : มิติทางประวัติศาสตร

และความหลากหลายทางชาติพันธุ  เรื่องเลาปากนํ้าโพใน

อดีตและปจจุบัน  
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   4. มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีดําเนินการ ผานทางเว็บไซต และ facebook 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 7 กํ า ห น ด ห รื อ ส ร า ง

มาตรฐานดานศิลปะและ

วั ฒ น ธ ร ร ม ซึ่ ง เ ป น ท่ี

ยอมรับในระดับชาต ิ

  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

6 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

-ไมมี- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

จุดท่ีควรพัฒนา 

-ไมมี- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

-ไมมี- 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รองอธิการบดีทุกคน ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 5 หนวยงาน

และคณบดี  5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100  โทรศัพท : 056-219100  
 

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 ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากการ

วิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศน

ของสถาบันและพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการเงินและ

แผน ปฏิบัติการประจําปตาม

กรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุตาม 

ตัวบงช้ีและเปาหมายของแผน   

กลยุทธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยกองนโยบายและ

แผน ดําเนินการพัฒนาแผนกลยุทธดังน้ี 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะแตงตั้งคณะกรรมการ

ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปสูการ

ปฏิบัติแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

2. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระหวางวันท่ี 7-8  

เมษายน 2559 ณ หองประชุมรมพะยอม    

3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวน    

แผนกลยุทธ และแผนปฏิ บัติการแบบมีส วนร วม    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระหวางวันท่ี 7-8  

เมษายน 2559 ณ หองประชุมรมพะยอม เพ่ือทบทวน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหการพัฒนาไปสู

เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานและของ

มหา วิทยาลั ย  รวม ท้ั งทบทวนแผนกลยุทธ และ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับองคประกอบ

ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาและการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย โดยแบงกลุมระดมความคิดเห็น  

เสนอแนะแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

5-5.1(1)-NSRU-1   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ทบทวนแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําปสู

การปฏิบัติแบบมีสวนรวม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

5-5.1(1)-NSRU-2   

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป

สูการปฏิบัติแบบมสีวนรวม  

และการจัดทํา Reprofiling  

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2559   

5-5.1(1)-NSRU-3  

เอกสารประกอบการประชุม

เชิงปฏิบัติการ  เรื่องการ

ทบทวน แผนกลยทุธและ

แผนปฏิบัติการแบบมสีวน

รวม ประจาํปงบประมาณ  
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มหาวิทยาลัย 

4 .  มหา วิทยาลั ย ได ทําการ วิ เคราะหความ

สอดคลองและความเช่ือมโยงของปรัชญา วิสัยทัศน  

พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งมีความสอดคลอง

กัน โดยการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ

อุปสรรค โดยได (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

เสนอเขา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือใหสภา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ชอ บ  ม ติ ท่ี ชุ ม ส ภ า

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2560-

2564 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 13/2559 วันศุกรท่ี 23  

ธันวาคม 2559 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2560-2564 มีดังน้ี 

ประเด็นยทุธศาสตร 
จํานวน 

กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วดั โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 5 30 4 11 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 4 20 4 15 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 3 12 4 8 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 4 17 6 8 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 5 16 3 9 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  6 8 34 2 9 

รวม 29 129 22 60 

5. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน พ.ศ.2558-2561  ซึ่งคณะกรรมการไดนําขอมูล   

การวิเคราะห SWOT มาจัดทําจัดทําแผนกลยุทธทางการ 

เงิน โดยกําหนดกลยุทธ ในการไดมาจากแหลงตางๆ เพ่ือ

ขับเคลื่อนใหบรรลุ  เปาประสงคตางๆ ดังน้ี 

นโยบายทางการเงินของผูบริหาร 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบาย

ทางการบริหารการเงินเปนแบบผสมผสานระหวางการ

รวมอํานาจสูศูนยกลางกับการกระจายอํานาจ ดังน้ี 

1. ดานการรับเงิน 

1.1 การรับเงินในการจัดการศึกษาจากนักศึกษา

มอบใหสํา นักงานอธิการบดี เปนฝายรับเ งินเพียง

หนวยงานเดียว 

1.2 การรับเงิน ในสวนของการใชทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดหารายได 

 

พ.ศ.2559 ในระหวาง          

วันท่ี 7-8 เมษายน 2559  

ณ หองประชุมรมพะยอม   

5-5.1(1)-NSRU-4   

ผลการวิเคราะห

สภาพแวดลอม (SWOT 

Analysis) 

5-5.1(1)-NSRU-5   

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค พ.ศ. 2560-2564 

5-5.1(1)-NSRU-6   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

5-5.1(1)-NSRU-7   

แผนกลยุทธทางการเงิน   

พ.ศ. 2558-2561   

5-5.1(1)-NSRU-8 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 

5-5.1(1)-NSRU-9  

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 

13/2559 วันศุกรท่ี 23  

ธันวาคม 2559 

5-5.1(1)-NSRU-10  

รายงานผลการติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมินผล

งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2559                    
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1.2.1 ทรัพยสินสวนกลาง มอบใหสํานักงาน

จัดหาผลประโยชนเปนฝายดูแลโดยมีคณะกรรมการ

ยอยในสวนงานตางๆ เชน ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

ใหคณะกรรมการศู นย ดู แล  หอพัก นักศึ กษาให

คณะกรรมการหอพักดูแล 

1.2.2 ทรัพยสินสวนของหนวยงาน มอบให

หนวยงานเจาของทรัพยสินเปนผูดูแล 

กลยุทธทางการเงินดานรายรับ 

กลยุทธ แผนปฏิบตั ิ

เพิ่มรายรับ

อยางนอยรอย

ละ 5 ตอป 

• พัฒนาหลักสูตร ระยะส้ัน 

• ปรับอัตราคาเรียน ป 2559 

• พัฒนาโครงการบริการวิชาการและ

งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรใหม 

2. ดานการจายเงิน 

ใชการกระจายอํานาจ โดยมอบใหหนวยงานตางๆ 

เปนผูดูแลและดําเนินการ (ยกเวนงานกอสรางขนาด

ใหญใหสํานักงานอธิการบดีเปนผูดูแล) โดยข้ันตอน

สุดทายในการดําเนินการจายเงิน ใชระบบการรวม

อํานาจโดยใหสํานักงานอธิการบดีดูแล 

กลยุทธทางการเงินดานรายจาย 

กลยุทธ แผนปฏิบตั ิ

สรางดุลยภาพ

ดานรายจาย 

• จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกัน 

• จัดทําแผนประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิง

และคา 

• สาธารณูปโภค 

• ติดตามการใชจายงบประมาณราย 

ไตรมาส 

• วิเคราะหรายรับและรายจายอยางนอย

ปละ 2 คร้ัง 

• การจัดสรรงบประมาณรายจายตามราย

ไตรมาสใหมีความเหมาะสม 

6. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองนโยบายและ

แผน จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เสนอสภา ฯมหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการ และสภาฯ ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในคราวประชุมครั้ง

ท่ี 13/2559 วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม 2559 รายละเอียด

ดังน้ี 
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ประเด็นยทุธศาสตร จํานวนเงิน 
จํานวน 

โครงการ 

จํานวน

ตัวชี้วดั 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1 82,876,634 71 4 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 16,853,600 12 3 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 3 19,155,166 33 4 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 4 4,717,294 10 2 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 5 10,684,640 13 2 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 6 715,783,666 104 3 

รวม 850,071,000 243 18 

7. มหาวิทยาลัยไดทําการวิเคราะหความสอดคลอง

ของ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร  

ซึ่งมีความสอดคลองกัน 

8. มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม ดงัน้ี   

8.1 มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของ

แตละตัวช้ีวัดใหบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑมาตรฐานแตละ

ตัวช้ีวัดและจัดใหมีคณะกรรมการประเมินจากบุคคลภายใน 

และบุคคลภายนอกมาทําการประเมิน ตามขอกําหนดในแต

ละระดับ 

8.2 ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสทิธิผลของการใช

จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ

หนวยงานทุกระดับ 

8.3 ประเมินตนเองตามตัวบงช้ีใน 5 องคประกอบ 

สําหรับการ ประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา และ

รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก สกอ. 

8.4 การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

จากหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

9. มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลสําเร็จในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  

รายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นยทุธศาสตร 

 

จํานวน

ตัวชี้วดั 

 

จํานวนโครงการ 

รอ
ยล

ะจ
ําน

วน
ตัว

ชี้ว
ดั

บร
รล

ุเป
าห

มา
ย 

บร
รล

ุเป
าห

มา
ย 

ไม
บร

รล
ุเป

าห
มา

ย 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 4 87 - 87 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 4 13 - 13 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 4 25 2 27 92.60 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 6 11 - 11 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 3 1 - 1 100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  6 2 123 2 125 98.40 

รวม 23 260 4 264 98.49 
 

( ท่ีมา  : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ .2559 หนา 40 ตารางท่ี  

3.10 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมประจําป

งบประม าณ  พ .ศ . 2 559  จํ า แนกตามประ เ ด็ น

ยุทธศาสตร) 

 
 

2 การ กํา กับติดตามส ง เสริ ม

สนับสนุนใหทุกคณะดําเนิน 

การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน

ท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอ

ห น ว ย ใ น แ ต ล ะ ห ลั ก สู ต ร 

สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา อาจารย บุคลากร 

การจัดการเรียนการสอนอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความ

คุมคาของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การผลิตบัณฑิต และโอกาสใน

การแขงขัน 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนขอมูลทางการเงินเพ่ือให

ทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ซึ่ง

ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

รวมท้ังสัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอน โดย 

1.จัดทําประมาณการรายรับเงินรายไดตาม

ประเภทเงินรายได ในจําแนกแตละหลักสูตร โดยระบุ

คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีจัดเก็บจริงในแตละภาคเรียน 

เพ่ือใหทราบจํานวนรายรับท่ีคาดวาจะจัดเก็บไดในแต

ละภาคการศึกษาของแตละคณะ 

2. คํานวณอัตรานักศึกษาออกกลางคันในแตละ

ช้ันปของแตละหลักสูตรเพ่ือเปนขอมูลใหคณะใชในการ

วางแผนรองรับจํานวนรายไดท่ีอาจจะลดลงเน่ืองจาก

จํานวนนักศึกษาออกกลางคัน  

3.  จัดทํางบประมาณรายจ าย จําแนกตาม

ประเภทรายจายในแตละหนวย ประกอบดวย  

 รายจายประจําข้ันต่ําท่ีจําเปน 

 รายจายตามภาระผูกพันท่ีตองจัดสรร 

 รายจายตามภารกิจพ้ืนฐาน  

 รายจายตามประเด็นยุทธศาสตร  

4. จัดทําขอมูลงบประมาณโดยกระจายข้ันต่ํา ซึ่ง

ประกอบดวยเงินเดือน คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง 

คาเชาบาน ทุนการศึกษา คาสาธารณูปโภค เพ่ือให

หนวยงานนําขอมูลรายจายท่ีแทจริงไปคํานวณตนทุนตอ

หนวยและวิเคราะหความคุมคา  ของการบริหาร

หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต   

5. จัดทําระบบฐานขอมูล FTES จํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา  เพ่ือเปนขอมูลในการคํานวณจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

5-5.1(2)-NSRU-1  

ประมาณการรายรับเงิน

รายไดคาบํารุงการศึกษา 

ปงบประมาณ 2560 จําแนก

ตามรายการคาธรรมเนียม

การศึกษา 

5-5.1(2)-NSRU-2  

ขอมูลจํานวนปรับลดในแต

ช้ันปของแตละหลักสูตร  

5-5.1(2)-NSRU-3  

งบประมาณรายจาย จําแนก

ตามประเภทรายจายและ

หนวยงาน 

5-5.1(2)-NSRU-4  

กรอบแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายรับ- รายจาย

เงินรายไดประจําปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2560 

5-5.1 (2)-NSRU-5  

ระบบขอรับขอมลู FTES 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

5.5.1 (2)-NSRU-6  

โครงการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การสราง

ความรู ความเขาใจและการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวย 

สําหรับการกํากับตดิตามฯ 

5.1 (2)-NSRU-7   

โครงการประชุมสัมมนาเชิง
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นอกจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนขอมูลแลว ยังจัด

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยสําหรับการ

กํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

พรอมท้ังจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห

ตนทุนตอหนวยเพ่ือการบริหารสถาบันและกํากับติดตาม

ประกันคุณภาพภายใน 

สงผลใหคณะวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละ

หลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน ปรากฏรายละเอียดตาม 

5.1 (2)-NSRU-8 รายงานการวิเคราะหรายรับ ตนทุน

และจุดคุมทุนในการจัดการศึกษาในแตละหลักสูตร 

สําหรับความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติน้ัน 

ภาพรวมการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถ

ผลิตไดตามเปาหมาย บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดงาน

ทําตรงสาขาสอดคลองกับคาเปาหมาย โดยไดรับความ

พึงพอใจจากนายจ า งตามค า เป าหมาย ท่ีสํ า นั ก

งบประมาณกําหนดไว นอกจากน้ันแลวนักศึกษายังมี

ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรในระดับดี  

นอกจากท่ีกลาวมาแลวความคุมคาทางสังคมท่ีไม

สามารถประเมินมูลคาไดเปนรูปธรรม อาทิ ขอมูลทาง

วัฒนธรรมท่ีนักศึกษาไดเรียนรู ทราบความเปนมา ทําให

เ กิดความซาบซึ้ ง  รักและหวงแหนในศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติ งานวิจัยท่ีกอใหเกิดองคความรูใหม 

ในการนําไปพัฒนาและตอยอดได  เปนตน และท่ีสําคัญ

ในแตละหลักสูตรมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือเปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพในสังคม 

ในสวนของโอกาสในการแขงขัน มหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

รัฐบาลเปนสวนใหญ ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จึง

มีความพรอมดานตนทุนในการแขงขัน กับมหาวิทยาลัย

เอกชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีใหบริการใน

เขตพ้ืนท่ีการเดียวกัน 

นอกจากบันทิต ท่ีสํ า เร็ จการศึกษามี งานทํา

สอดคลองกับคาเปาหมายท่ีกําหนดไว ยังสามารถแขงขัน

ได เชน  

 

ปฏิบัติการ เรื่อง การ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยเพ่ือ

การบริหารสถาบันและการ

กํากับติดตามฯ 

5.1 (2)-NSRU-8   

รายงานการวิเคราะหรายรับ 

ตนทุนและจดุคุมทุนในการจดั

การศึกษาในแตละหลักสูตร 

5.1 (2)-NSRU-9   

รายงานประจําป 
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  นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร 

ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน จ.นครสวรรค ประจําป 2560 

ไดเปนตัวแทนจังหวัดสงผลงานคัดเลือกเยาวชนดีเดน

แหงชาติ  

 นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขงขัน

หุนยนต  ส .ส .ท . ชิงแชมปประเทศไทย ครั้ ง ท่ี  24 

ประจําป 2560 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา 

“TPA Robot Contest Thailand Championship 

2017” 

 อาจารยและนักศึกษา ในช่ือทีม MT NSRU 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เขารับ

รางวัลการประกวดภาพยนตรโฆษณาเพ่ือสังคมท่ีมียอด

เขาชม (วิว), ยอดแชร และยอดคอมเมนท (ในทางบวก) 

สูงท่ีสุด บน YouTube ของทรูมูฟ เอช” โดยไดรับ

ทุนการศึกษา มูลคา 100,000 บาท จากการประกวด

ภาพยนตรโฆษณาเพ่ือสังคม ครั้งท่ี 12 ประจําป 2559 

ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี True Young Producer Award 2016 

ในหัวขอ “TOGETHER” 

 คณะครุศาสตร นักศึกษาท่ีจบการศึกษาใน

ปการศึกษาท่ีผานมา ไดลงสมัครสอบครูผูชวยใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ 

สามารถสอบผานการแขงขันและข้ึนบัญชีไดเปน จํานวน

ถึง 170 คน โดยแยกออกเปนสาขา ดังน้ี สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย สอบไดจํานวน 17 คน สาขาวิชา

ภาษาไทย สอบไดจํานวน 34 คน สาขาคอมพิวเตอร

ศึกษา สอบไดจํานวน 11 คน สาขาวิชาพลศึกษา สอบ

ไดจํานวน 12 คน สาขาสังคมศึกษา สอบไดจํานวน 10 

คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบไดจํานวน 27 คน สาขา 

วิชาวิทยาศาสตร สอบไดจํานวน 30 คน สาขาวิชา

คณิตศาสตร สอบไดจํานวน 24 คน สาขาวิชานาฏศิลป 

สอบไดจํานวน 3 คน และสาขาวิชาดนตรีศึกษา สอบได

จํานวน 2 คน 
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จากผลการสอบบัณฑิตคณะหลายคนทําคะแนน

ไดดีเปนอันดับท่ี 1 และอยูในอันดับตนๆ ในหลายเขต

พ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

นครสวรรค สาขาวิชาพลศึกษา ไดอันดับท่ี 1,2,4,5 

สาขาวิชาภาษาไทย ไดอันดับท่ี 2,5,6,7,8 สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา ไดอันดับท่ี 2 (กศจ.) อุทัยธานี สาขา

การศึกษาปฐมวัย ไดอันดับท่ี 1 สาขา วิชาภาษาอังกฤษ 

ไดอันดับท่ี 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดอันดับท่ี 3,4,6 

(กศจ.) ลพบุรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดอันดับท่ี 1 

สาขาวิชาพลศึกษา ไดอันดับท่ี 5 (กศจ.) พิจิตร สาขา 

วิชาภาษาไทย ไดอันดับท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ได

อันดับท่ี 4,8,9 (กศจ.) เพชรบูรณ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ไดอันดับท่ี 1 สาขาวิชานาฏศิลป  ไดอันดับท่ี 1,2 

สาขาวิชาภาษาไทย ไดอันดับท่ี 2 (กศจ.) ตาก สาขาวิชา

นาฏศิลป ไดอันดับท่ี 1 (กศจ.) สุโขทัย สาขาวิชาภาษา- 

ไทย ไดอันดับท่ี 3 (กศจ.) ระยอง สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย ไดอันดับท่ี 3 (กศจ.) สุราษฎรธานี สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา ไดอันดับท่ี 2 และยังมีอีกหลายจังหวัดท่ี

นักศึกษาของเราไดสอบติดในอันดับตนๆ อีกหลาย

สาขาวิชา 

นอกจากการสอบบรรจุครูผูชวยประจําป 2560 

แลวน้ัน นักศึกษายังสามารถสอบบรรจุติดในรอบแรก

ของโครงการครูคืนถ่ินประจําป 2560 อีกจํานวน 70 

คน ตามภูมิลําเนาของนักศึกษา อาทิ นครสวรรค 

จํานวน 24 คน ชัยนาท 7 คน อุทัยธานี 15 คน พิจิตร 

10 คน เพชรบูรณ 9 คน สุรินทร 2 คน พะเยา แพร 

หนองบัวลําภู อีกจังหวัดละ 1 คน  

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ี

เ กิด ข้ึนจากปจจัยภายนอก 

หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุม

ไดท่ีสงผลตอการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของสถาบันและใน

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริหารความเสี่ยงจึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค โดย อธิการบดี เปนประธานกรรมการ   

และคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ดูแลและ

มอบนโยบายการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคระดับหนวยงาน

โดยคณบดี ผู อํานวยการสํานัก/สถาบัน ของแตละ

หนวยงานเปน ผูดูแล 

5-5.1(3)-NSRU-1 

คําสั่งท่ี 190 /2559 แตงตั้ง

คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ประจําป

งบประมาณ  2559 

5-5.1(3)-NSRU-2 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและ
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การดําเนินงานความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 

2559  ไ ด ดํ า เ นินก าร โ ดย นํ า ข อ เ สนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2558 มาพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพ่ือจัดทําแผนความ

บริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เมื่อครั้งท่ี 1/2559  

เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือเปนขอมูลในการ

จัดทําแผนความเสี่ยงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินฯ เ พ่ือนํามาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. พิจารณาแยกความเสี่ยงของสถาบันไวเฉพาะ

ความเสี่ยงท่ีแทจริงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานตาม

พันธ กิจของมหา วิทยาลั ย  มิ ใช  ปญหาจากการ

ดําเนินงานโดยท่ัวไป 

2. เพ่ิมการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง RM4_NSRU เพ่ือใหเห็น

ความชัดเจนของการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีชัดเจน

ข้ึน 

คณะกรรมการฯ ไดนําขอเสนอแนะมาพิจารณา

จัดทําแผนความบริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ 

พ.ศ.2559 ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี  

1/2559 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ  2559 และมีการ

ดําเนินงานตามข้ันตอนดังน้ี 

1. มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ

กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ และแตงตั้ง

คํ า สั่ ง คณ ะกร รมก า รบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง ร ะดั บ

มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานเพ่ือใหเกิดความ

สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบริบทของ

หนวยงาน  

2. คณะกรรมการมีการจัดทําแผนความบริหาร

จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย จากการวิเคราะห

ความเสี่ยงในแบบฟอรม ตารางวิเคราะหปจจัยเสี่ยง 

(RM1_NSRU) ท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ไดมีการ

ควบคุมภายในของ 10 

หนวยงาน 

5-5.1(3)-NSRU-3 

กระบวนในการดาํเนินงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

และควบคมุภายใน 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค  

5-5.1(3)-NSRU-4 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  ครั้งท่ี 1/2559  

เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ  

2559   

5-5.1(3)-NSRU-5 

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจติดตาม

ประเมินประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

5-5.1(3)-NSRU-6 

ประกาศมหาวิทยาลยัราช

ภัฏนครสวรรค เรื่อง การ

กําหนดนโยบายการบริหาร

ความเสีย่งและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยง ประกาศ  

ณ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.

2559  

5-5.1(3)-NSRU-7 

การวิเคราะหความเสีย่ง 

(RM1_NSRU :ตาราง

วิเคราะหปจจัยความเสี่ยง 

ผลกระทบ และแนวทางการ 

ปองกันความเสี่ยง) 
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กําหนดระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสและความ

รุนแรงท่ีอาจเกิดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน มาจัดลําดับทํา

แผนความบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โดยเลือกปจจัย

เสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูงมากจากท้ังปจจัยภายในและปจจยั

ภายนอกมา โดยการจัดทําแผนความบริหารจัดการ

คว าม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จํ า ป ง บประ ม าณ  พ .ศ . 2 55 9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (RM2_NSRU)  พบวา  

ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกท่ีมากระทบ ท่ีไดจากผล

การวิเคราะห มี 2 ประเด็น ไดแก 

1) จํานวนนักศึกษาใหมลดลง โดยจาก 2 ปจจัย 

ไดแก จํานวนประชากรวัยเรียนลดลง และภาวการณ

แขงขันของระดับสถาบันอุดมศึกษาสูง ข้ึน (อยู ใน

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท่ี : 1 สรางโอกาส

ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล) 

เปาหมายในการจัดการความเสี่ยง  จํานวนนักศึกษา

ลดลงจากเปาหมายไมเกินรอยละ 28   

แนวทางการปองกัน และแกไขความเสี่ยง 

1 . 1  จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใ น วั ย เ รี ย น ล ด ล ง 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการดําเนินงานดังน้ี 

1) สงเสริมใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก และ

สถาบัน จัดโครงการบริการวิชาการ และการอบรม

หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวน และขยาย

ฐานอายุของกลุมเปาหมาย ใหกวางข้ึน 

2) เปดหลักสูตรระยะสั้น และ/หรือ การพัฒนา

หลักสูตรใหตอบโจทยความตองการของกลุมเปาหมาย 

ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู การ

พัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรใหม ระดับปริญญาโท-เอก   

1.2 การแขงขันท่ีสูงข้ึนของสถาบันอุดมศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีบริการ มีแนวทางปองกันและแกไข ดังน้ี 

1) มหาวิทยาลัยมอบสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน รวมกับคณะตางๆ เปนเจาภาพในการจัด

ประชาสัมพันธเชิงรุกไปยังกลุมเปาหมาย ผานโครงการ 

ดังน้ี 

- โครงการประ ชุมอาจารย แนะแนวและ

ประชาสัมพันธหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เมื่อ

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559  

5-5.1(3)-NSRU-8 

แผนบริหารจัดการความ

เสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค (RM2_NSRU) 

5-5.1(3)-NSRU-9 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ครั้งท่ี 7/2559 

เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2559 

5-5.1(3)-NSRU-10 

รายงานการประเมินผลและ

ปรับปรุงแผนบริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค (RM3_NSRU) 

รอบ 6 เดือน  

5-5.1(3)-NSRU-11 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ครั้งท่ี 9/2559  

เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

5-5.1(3)-NSRU-12 

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค  ประจําป

งบประมาณ 2559 

(RM4_NSRU) 

5-5.1(3)-NSRU-13 

รายงานผลการบริหาร

จัดการความเสีย่ง 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค  
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ผลการจัดกิจกรรม 

จากการจัดกิจกรรมดังกลาว มีตัวแทนอาจารย

แนะแนวจากโรงเรียนตางๆ เขารวมเครือขายในการ

ประชาสัมพันธขอมูล และแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร

ทางวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 88 โรงเรียน และมีนักเรียนท่ี

สมัครเขาศึกษาผานระบบอาจารยแนะแนว 55 โรงเรียน 

จํานวน 1,157 คน คิดเปนรอยละ 62.5% จากจํานวน

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

- โครงการแนะแนวการศึกษายังโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ี และประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใหม 

ประเภทโควตา (ดําเนินการรวมกันระหวาง 5 คณะ 

และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผลการจัดกิจกรรม 

จากการจัดกิจกรรม มีนักเรียนสนใจยื่นใบสมัคร

คัดเลือก ประเภทโควตา จํานวน 1,167 ราย จําแนก

เปนคณะครุศาสตร จํานวน 560 ราย คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จํานวน 316 ราย คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร จํานวน 51 ราย คณะวิทยาการ

จัดการ จํานวน 98 ราย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 142 ราย 

- โครงการสนับสนุนทุนสนับสนุนการศึกษาตอ 

(ทุนวิทยาศาสตรราชภัฏนครสวรรค) 

ผลการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหทุนสนับสนุนการศึกษา

ตอแกนักศึกษาใหม จํานวน 26 ทุน  

สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทาง

การศึกษา กับโรงเรียนตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ี และใกลเคียง

เพ่ิมมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัย มีชองทางการรับสมัครเพ่ิมมาก

ข้ึน เขาถึงกลุมเปาหมาย 

3. จากการประชาสัมพันธเชิงรุก ปการศึกษา 

2559 มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาใหม ท้ังสิ้น 

2,843 คน คิดเปนรอยละ 74.42 ของแผนการรับ

นักศึกษา ลดลงจากแผนการรับ คิดเปนรอยละ 25.58 

   ผลของเปาหมาย : บรรลุ   

 

 5-5.1(3)-NSRU-14 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ครั้งท่ี 2/2559    

เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน  

2559 

5-5.1(3)-NSRU-15 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ครั้งท่ี 14/2559  

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 
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สถานการณดําเนินงาน ความเสีย่งท่ียังคงอยู 

ดําเนินงานแลว ความเสีย่งลดลง 

2) สภาพทรัพยสินเสียหายอันเนื่องมาจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(อัคคีภัย)อันเนื่องจากสภาพอากาศ

ท่ีรอนและแหงแลง เปนปจจัยเสี่ยง 

(อยูในประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท่ี : 6 

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน 

เปนไปตามหลักเกณฑและวิ ธีการบริหาร กิจการ

บานเมืองท่ีดี) 

เปาหมายในการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยไมเกิด

เหตุการณภยัพิบัติทางธรรมชาติ(อัคคีภัย) 

แนวทางการปองกัน/แกไขความเสี่ยง 

1) กําหนดแนวทางการรับมือกับสถานการณ

ฉุกเฉิน อัคคีภัย มหาวิทยาลัยมอบสํานักงานอธิการบดี

เปนผูรับชอบในการกําหนดแนวทางการรับมือกับ

สถานการณฉุกเฉิน อัคคีภัย 

ผลการจัดกิจกรรม 

สํานักงานอธิการบดีโดยกองกลาง เปนผูประเมิน

สถานการณ และโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

อัคคีภัย โดยมอบหมายกลุมงานอาคาร สถานท่ีและ

บริการ ผูรับผิดชอบหลักศึกษาแนวทางการรับมือจัดทํา

มาตรการควบคุม ดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน

จัดทําคูมือการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินวาง

แผนการควบคุม ปองกันและหาแนวทางการแกไขท่ี

เหมาะสมในแตละเหตุการณ 

2) จัดทําโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการในการปองกันภัยพิบัติ 

ผลการจัดกิจกรรม 

มหา วิทยาลั ย โดยสํ า นักงานอ ธิการบดี  ไ ด

ดาํเนินการโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรใน

การปองกันภัยพิบัติ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ณ หอง

ประชุมภูมิภัทราคม อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค เพ่ือฝกอบรมผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา 

จากทุกคณะ สํานักและสถาบัน เพ่ือเพ่ิมความรูและ

ทักษะในการเฝาระวังสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
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และสามารถเตรียมความพรอมตอการรับมือสถานการณ

ฉุกเฉินสามารถควบคุมสถานการณไดอยางถูกตอง

ทันเวลา  บุคลากรมีทักษะและความรูในการปฏิบัติท่ี

ถูกตองของการตรวจสอบอุปกรณภายในและภายนอกท่ี

อาจจะกอใหเกิดอัคคีภัยดีข้ึน 

สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 น้ีมหาวิทยาลัยไมเกิด

เหตุการณอัคคีภัยอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศท่ีรอน

และแหงแลงเกินกวาปกติข้ึน    

ผลของเปาหมาย : บรรลุ   

สถานการณดําเนินงาน ความเสีย่งท่ียังคงอยู 

ดําเนินงานแลว ความเสีย่งลดลง 

3. ในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมอบหมายให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํากิจกรรม/โครงการเพ่ือ

ดาํเนินงานจัดการความเสี่ยงและมีการกํากับติดตามผล

การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยใหทุก

หน ว ย ง านร าย งานผลกา รดํ า เ นิ นความ เสี่ ย ง ฯ 

(RM3_NSRU) ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน คือ 

สิ้นสุดปงบประมาณน้ัน คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในฯ รวบรวมการรายงานผล

การดําเนินความเสี่ยงฯ จากทุกหนวยงานโดยใชสรุปผล

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัย(RM4_NSRU) และรายงานการประเมินผล

และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค (RM3_NSRU) มาดําเนินการจัดทํารายงาน

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จากดําเนินการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 2/2559    

เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 เมื่อท่ีประชุมพิจารณา

กลั่นกรองแลวดํ า เ นินการนํา เสนอเข า ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 14/2559 เมื่อวันท่ี 

13 ธันวาคม 2559 เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะและนําไป

ดาํเนินการปรับปรุงการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงให

มีประสิทธิภาพตอไป 
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 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิ-

บาลอย า งครบถ วน ท้ั ง  10 

ป ร ะ ก า ร ท่ี อ ธิ บ า ย ก า ร

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยบริหารงานดวยหลัก   

ธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการและสงเสริม

การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร 

โดยเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวม และรับ

ฟงขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1.หลักประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยไดคํา นึงถึงประสิทธิผลในการ

บริหารงานโดยพิจาณาจากผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบดําเนินการโดยสภา

มหาวิทยาลัย อีก ท้ังสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ ง

คณะกรรมการติดตาม กํา กับยุทธศาสตร พัฒนา

มหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร และการพัฒนามหาวิทยาลัยของทุกหนวยงาน 

โดยใหขอเสนอแนะและแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตรการ

พัฒนาท่ีมีผลเปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตรชาติ  มี

กระบวนการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ.) ในการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานใน

ระดับคณะดวยการจัดประชุมฯ และมอบหมายให

หนวยงานระดับคณะไดจัดทํารายงานแผนปฏิบัติการ

และแผนยุทธศาสตรของคณะ พรอมกันน้ีมหาวิทยาลัย

ไดรายงานผลการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัย

รับทราบแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตรของคณะ  

2.หลักประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยคํ า นึง ถึงประสิท ธิภาพในการ

ปฏิบัติงานอยางยิ่ งในการบริหารราชการตามแนว

ทางการกํากับดูแลท่ีดี  โดยอธิการบดีและคณะผูบริหาร

หนวยงานไดใชแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ

ตามกรอบท่ีขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในติดตาม

กํากับดูแลผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานตางๆ ตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี และใช

ทรัพยากรทุกดานใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ โดย

คํานึงถึงความประหยัด และคุมคาท่ีตอบสนองความ

ตองการของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย อีกท้ัง

5-5.1(4)-NSRU-1 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภฏั (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2557 – 2559) 

และแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค พ.ศ.2560 - 

2564 

5-5.1(4)-NSRU-2 

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยั (เห็นชอบแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค พ.ศ. 2560 -2564 

5-5.1(4)-NSRU-3 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม กํากับยุทธศาสตร

พัฒนามหาวิทยาลัย 

5-5.1(4)-NSRU-4 

รายงานการประชุม ก.บ. 

5-5.1(4)-NSRU-5 

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยั เรื่อง

แผนปฏิบัติการและแผน

ยุทธศาสตรของคณะ) 

5-5.1(4)-NSRU-6  

นโยบายการกํากับดูแล

องคกรท่ีดี 

5-5.1(4)-NSRU-7 

แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

5-5.1(4)-NSRU-8 

รายงานการประชุมสภาวาระ

พิเศษ เพ่ือกําหนดนโยบาย

และทิศทางการพัฒนา
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มหาวิทยาลัยแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามกํากับ 

งบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการให

ขอเสนอแนะในการจัดทําระบบการเงินและงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย และติดตามการดําเนินการใชจายเงิน

งบประมาณ ท้ังงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัย หากแผนใดมีแนวโนมไมเปนไป

ไดตามหลักประสิทธิภาพแลวจะถูกนํากลับไปทําการ

พิจารณาปรับลดใหเหมาะสม ทําใหแผนงบประมาณท่ี

วางไวมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังกําหนดนโยบายใหทุก

หนวยงานไดจัดทําแผนความเสี่ยงของทุกหนวยงาน  

3.หลักการตอบสนอง 

มหาวิทยาลัยคํานึงถึงหลักการตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการตางๆ เชน การใหบริการท่ี

สามารถ ดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและ

สรางความเช่ือมั่นความไววางใจจากหนวยงานสนับสนุน

วิชาการในระดับคณะ อาทิ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มุนเนนการใหบริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

และ ไ ด ผ านการ รั บ รอ งคุณภาพมาตรฐ าน  ISO 

9001:2008 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการ

ดําเนินงานท่ีรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพ่ือสรางความพึงพอใจ

แกนักศึกษาผูรับบริการ และไดแจงระยะเวลาใหบริการ

ดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ  

โดยสามารถบรรลุเปาหมายและไดคาคะแนน 4.65 จาก 

5 คะแนน เปนตน 

อีกท้ัง มหาวิทยาลัยคํานึงถึงการตอบสนองตาม

ความคาดหวังและความตองการของประชาชน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลาย

และมีความแตกตาง เชน สถาบันวิจัยและพัฒนาในนาม

ของมหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจความตองการในการรับ

บริการทางวิชาการของชุมชนและดําเนินการกําหนด

ชุมชนเปาหมาย จากน้ันยังมีการแจงใหคณะและ

หน ว ย ง า นต า งๆ  เ ข า ร ว ม ใน กา ร พัฒ นา ชุ มชน

กลุมเปาหมายเพ่ือให ชุมชนกลุมเปาหมายมีความ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค 

5-5.1(4)-NSRU-9 

โครงการจดัทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภฏั         

นครสวรรค พ.ศ. 2560 – 

2564 

5-5.1(4)-NSRU-10 

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยัฯ เรื่อง การ

พิจารณาเห็นชอบแผนการใช

จายงบประมาณ พ.ศ.2559 

5-5.1(4)-NSRU-11 

คําสั่งแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณา

งบประมาณ และคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม

กํากับ งบประมาณของ

มหาวิทยาลยั 

5-5.1(4)-NSRU-12 

แผนบริหารความเสี่ยงของ

ทุกหนวยงาน 

5-5.1(4)-NSRU-13 

เอกสารการรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2008 

5-5.1(4)-NSRU-14 

ผลการประเมินตนเองของ

สํานักสงเสรมิวิชาการและ

งานทะเบียน ตัวบงช้ีท่ี 1 

ระดับความสําเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลา

การใหบริการ 

5-5.1(4)-NSRU-15 

รายงานสรุปโครงการการ

ใหบริการวิชาการ (จัดทําโดย
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เขมแข็ง โดยจัดอยูในรูปของการบริการวิชาการและ

งานวิจัยเพ่ือการแกปญหาใหกับชุมชนกลุมเปาหมาย  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดเสนอขอความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการปรับแผนการรับนักศึกษา  

ใหตอบสนองความตองการของนักศึกษา และความ

ตองการใช บัณฑิต ซึ่ ง ถือวา เปนสวนหน่ึงของการ

ตอบสนองความตองการหรือตอบสนองปรัชญาความ

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน การ

ใหบริการกับประชาชนในทองถ่ินหรือภูมิภาคในเขตการ

ใหบริการอีกดวย  

4.หลักการรับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและ

ผู บ ริ ห า ร ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ต า ม ท่ี กํ า ห น ด ไ ว ใ น

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อยาง

ครบถวนและครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามท่ี

กําหนดไวในมาตรา 7 และ 8 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  โดยไดกําหนดเปนพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) จัดการศึกษาวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง 2) วิจัยและบริการวิชาการทองถ่ินและ

ภูมิภาค  3) ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีท่ีมี

คุณภาพ และสื บสานโครงการ อัน เ น่ื องมาจาก

พระราชดําริ 4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) ผลิต

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา  และ           

6)  ส ง เสริมการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานยึด

หลักธรรมภิบาล 

ซึ่งในการจัดการศึกษาน้ัน ไดมีขอกําหนดใหทุก

หลักสูตรจะตองบริหารหลักสูตรใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดจากหนวยงานตนสังกัด คือ สกอ. 

รวมท้ังหลักสูตรตองผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดวย

กอน ท่ีจะรับสมัคร นักศึกษาใหม  นอกจาก น้ี  ยั ง

กําหนดใหมีการประเมินตนเองและการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร ซึ่งมีสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนเปนหนวยงานใหการสนับสนุน  

สําหรับการวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม

น้ันไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนามีหนาท่ีดูแล

ดานการบริหารงานวิจัยและเปนศูนยกลางในการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

5-5.1(4)-NSRU-16 

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยั เรื่อง การขอ

พิจารณาอนุมัติปรับแผนการ

รับนักศึกษา ประจาํป

การศึกษา 2559 

5-5.1(4)-NSRU-17  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

5-5.1(4)-NSRU-18 

รายงานสรุปผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร และ ระดับ

คณะ (ดําเนินการโดย กลุม

งานมาตรฐานการศึกษา) 

5-5.1(4)-NSRU-19  

รายงานผลการสํารวจความ

ตองการของชุมชน 

(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

5-5.1(4)-NSRU-20  

โครงการบริการวิชาการ 

ประจําปการศึกษา 2559 

5-5.1(4)-NSRU-21 

รายงานสรุปผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

หนวยงานระดับคณะ 

- สํานักงานอธิการบด ี

- สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

- สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5-5.1(4)-NSRU-22  

แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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สงเสริมการใหบริการวิชาการ การปรับปรุง ถายทอด 

และการพัฒนาเทคโนโลยี โดยจัดทําการสํารวจความ

ตองการของชุมชน และประสานงานกับคณะและ

หนวยงานระดับคณะรับไปดําเนินการจัดทําโครงการ

บริการวิชาการ ตามความคาดหวังของประชาชน ซึ่งมี

ผลการประเมินในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี และ สวน

งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้ันไดมอบหมาย

ใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานดําเนินการ

และไดรับผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในระดับดี  

5.หลักความสุจริตและโปรงใส 

มหาวิทยาลัยคํานึงถึงความสุจริตและโปรงใสใน

การดําเนินงาน อาทิ การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการ

ใชจายงบประมาณ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและมีการจัดทํารายงานการเงินและบัญชี

เพ่ือรายงานใหสภามหาวิทยาลัย รับทราบในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยทุกเดือน มหาวิทยาลัยกําหนดใหมี

หนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือการตรวจสอบการ

บริหารการเงิน บัญชี การบริหารแผนตางๆ การประกัน

ความเสี่ยงในระดับตางๆ และมีคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ (ท่ีแตงตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี สถาบัน สํานัก 

ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะ และผูอํานวยการ และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี 

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ และผูอํานวยการ พรอมเสนอความ

คิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป เปนตน 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดจัดทําเว็บไซต สื่อ

สังคมออนไลน และสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย

เพ่ือแจงขอมูลขาวสาร อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใน

การศึกษาตอ การบริการวิชาการและการบริการอ่ืนๆ 

เปนตน ใหกับประชาชนท่ัวไปไดรับทราบอีกดวย  

6.หลักการมีสวนรวม 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดใชกระบวนการตาม

หลักการมีสวนรวมโดยกําหนดนโยบายใหหนวยงาน

5-5.1(4)-NSRU-23  

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยั ประจาํป2559  

5-5.1(4)-NSRU-24  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจตดิตามการใชจาย

งบประมาณ 

5-5.1(4)-NSRU-25  

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั อธิการบดี 

คณบดี และผูอํานวยการ 

5-5.1(4)-NSRU-26  

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยั เรื่อง รายงานผล

การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรคประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5-5.1(4)-NSRU-27  

เว็บไซต www.nsru.ac.th 

Facebook : 

https://www.facebook.c

om/nsrunews/?fref=ts 

Instagram : 

https://www.instagram.c

om/nsru_news/ 

YouTube Channel : 

https://www.youtube.co

m/channel/UC36Zi0jqe2

n-_FG1E2bBZ4g 

5-5.1(4)-NSRU-28  

คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ประจําคณะและหนวยงาน

ระดับคณะ 
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ระดับคณะไดแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา

คณะ สํานัก และสถาบัน ท่ีประกอบดวยบุคลากร

ภายนอกเพ่ือเขามามีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา รวมคิด

แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ

ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนารวมถึงการกําหนด

วิสัยทัศนของหนวยงานในการจัดการศึกษาและการ

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ

ของงานรวมกัน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดเปดชองทาง

การรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาและผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกมหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นหรือ

รองเรียนมายังผูบริหารโดยตรงผานเ ว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย  

7.หลักการกระจายอํานาจ 

ผูบริหารโดยอธิการบดีไดบริหารงานโดยถือหลักการ

กระจายอํานาจ คือ การออกคําสั่งมอบหมายงานใหรอง

อธิการบดี คณบดี ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก 

สถาบันและหนวยงานอ่ืนท่ีเทียบเทาคณะ  ถือปฏิบัติ

โดยใหมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนในการบริหารงาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของภายใตกรอบอํานาจของกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ชัดเจน ถูกตอง โดย

บุคลากร ผูมีสวนไดเสีย และ ผูรับบริการมีความพึง

พอใจ  

8. หลักนิติธรรม 

ผูบริหารโดยอธิการบดีและคณะผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยการยึดกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และ ขอบังคับท่ีเก่ียวของเปนหลัก ไดแก 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .2547 

พระราชบัญญัติ ระ เ บียบข า ราชการพล เรื อนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2551 เปนตน  ในสวนการบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ และ กิจการนักศึกษา น้ัน มหาวิทยาลัยฯ 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยไดออก กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ เพ่ือใชเปนหลัก

ในการบริหารงานทําใหเกิดความสุจริต โปรงใส ยุติธรรม 

และ เสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

5-5.1(4)-NSRU-29  

เว็บไซตมหาวิทยาลัย  

http://www.nsru.ac.th 

และสายตรงคณบดี และ

ผูอํานวยการ 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสหกรรม 

http://ait.nsru.ac.th/dire

ctDean.php 

- ผูอํานวยการสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

http://aritc.nsru.ac.th/re

gis2.phpฯลฯ 

5-5.1(4)-NSRU-30  

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค เรื่อง การมอบ

อํานาจของอธิการบดีใหรอง

อธิการบดี และ ผูชวย

อธิการบด ี

5-5.1(4)-NSRU-31  

พระราชบัญญตัริะเบียบ

ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

5-5.1(4)-NSRU-32  

บังคับ ระเบียบ ประกาศ 

และคําสั่ง สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 

2556-2560 

5-5.1(4)-NSRU-33   

เว็บไซตระเบียบ ขอบังคับ

http://council.nsru.ac.th

/rule.php 

5-5.1(4)-NSRU-34  

เว็บไซตประกาศของ
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ของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลโดยจัดทําเปนรูปเลม 

และในเว็บไซต ประกาศไปยังทุกหนวยงานและเผยแพร

ผานเ ว็บไซตของมหาวิทยาลัย  และมีหนวยงาน

ตรวจสอบภายในท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ

ในการตรวจสอบ นอกจากน้ี  ไดมีการทบทวนกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง 

เปนธรรม และ สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันอีก

ดวย 

9. หลักความเสมอภาค 

ผูบริหารได กําหนดเปนนโยบายและพันธกิจ

ชัดเจนวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะไดรับการบริการ

ดานวิชาการและอ่ืนๆ อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

การรับสมัครบุคคล ระบบการคัดเลือกและสรรหา การ

แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนงการเปลี่ยนตําแหนง การ

พิจารณาใหทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยมี

ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑกําหนดวิธีปฏิบัติได

อยางเปนระบบ ชัดเจน ดําเนินการในรูปแบบของ

คณะกรรมการและการมีสวนรวมของบุคลากรท่ี

เก่ียวของทําใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

รวมท้ังจะมีการประกาศไปยังหนวยงานตางๆ ผานบอรด

หนวยงาน และเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ 

ผูบริหารยึดหลักแนวทางการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข คือ การ

เคารพมติของเสียงสวนใหญ ขณะเดียวกันก็เคารพใน

ความเห็นท่ีแตกตาง โดยมหาวิทยาลัยจะมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทุกเดือน 

เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของผานคณบดีและ

ผู อํานวยการหนวยงานระดับคณะ ซึ่ งมี ท้ังเรื่อง ท่ี

สามารถนํามติไปดําเนินการไดและบางเรื่องตองนําเขา

ขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกร

สูงสุดของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีแนวทางในการดําเนินการ

เพ่ือใหเกิดฉันทามติ ความโปรงใส และ ความถูกตอง

ของการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ผูบริหาร

ไ ด ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ท่ี กํ า ห น ด ไ ว ใ น

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2539 และได

ดําเนินการตามการตรวจติดตามจากสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลยั NSRU NEWS 

http://www.nsru.ac.th/n

ews/public_relations 

Facebook  ของ

มหาวิทยาลยั : 

https://www.facebook.c

om/nsrunews/?fref=ts 

5-5.1(4)-NSRU-35  

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยั 

5-5.1(4)-NSRU-36  

ผลการปฏิบัติตามมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559 

 

 

https://www.facebook.com/nsrunews/?fref=ts
https://www.facebook.com/nsrunews/?fref=ts
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อีกดวย นอกจากน้ันแลว ยังจัดทํานโยบายการกํากับ

ดูแลองคการท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน

ภายใน สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง 

จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาโดยจัดทําเปน

คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ประจํามหาวิทยาลัย 

 5 การ กํา กับติดตามส ง เสริ ม

สนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

สถาบันมีการดําเนินการจัดการ

ความรูตามระบบ 

      มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกร

ดวยการสรางและแสวงหาองคความรูใหม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ผาน

กระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ และเพ่ือให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยได

กําหนดกลไกการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการ

ดําเนินการจัดการความรู มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ดานปจจัยนําเขา 

1. มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศนโยบายการจัดการ

ความรู ระดับมหาวิทยาลัยฯ มอบใหทุกหนวยงานนําไป

เปนแนวทางในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมการดําเนินงานโดยมอบหมายสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการจัด กิจกรรม ใหแก ทุก

หนวยงาน 

ดานกระบวนการ 

1. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู

ระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ติดตาม

การดําเนินงาน และใหเสนอแนะในการดําเนินงานท่ี

เก่ียวของ  

- คณะกรรมการฯ กําหนดปฏิทินการดําเนินการ

จัดการความรู เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถดําเนินการ

จัดการความรูไดอยางเปนระบบ ตามรอบระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

- จัดทําคูมือการจัดการความรูและแบบฟอรมการ

จัดทําแผนการจัดการความรูเผยแพรใหแกทุกหนวยงาน

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนไปตามหลักเกณฑและระบบข้ันตอนท่ีเปน

5-5.1(5)-NSRU-1   

กลไกการขับเคลื่อนและ

กํากับติดตามการดําเนินการ

จัดการความรู 

5-5.1(5)-NSRU-2   

ประกาศนโยบายการจัดการ

ความรูของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

5-5.1(5)-NSRU-3   

โครงการสงเสริมการจัดการ

ความรู ระดับมหาวิทยาลยั 

5-5.1(5)-NSRU-4   

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดการความรู  

5-5.1(5)-NSRU-5   

ปฏิทินการจัดการความรู ป

การศึกษา 2559 

5-5.1(5)-NSRU-6   

คูมือการจัดการความรู 

5-5.1(5)-NSRU-7  

แบบฟอรมการจดัทํา

แผนการจดัการความรู 

5-5.1(5)-NSRU-8   

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู 

ครั้งท่ี 2/2559 

5-5.1(5)-NSRU-9   

รายงานการประชุม
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ท่ียอมรับ และเผยแพรลงในเว็บไซต http://apr.nsru. 

ac.th/home.php?page=km 

2. ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานใหทุกหนวยงาน 

รั บทร าบ ในการประ ชุมคณะกรรมการบริ ห า ร

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 

22 มิถุนายน  2559 โดยมุงเนนใหหนวยงานดําเนินการ

จัดการความรูท่ีกอใหเกิดการพัฒนางานตามพันธกิจ 

ภารกิจของตนเอง ไดแก หนวยงานระดับคณะ ใหมีการ

ดําเนินการจัดการความรู อยางนอย 2 ประเด็น คือ 

ดานการสงเสริมการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  

หนวยงานสนับสนุนใหมีการดําเนินการจัดการความรู 

อยางนอย 1 ประเด็น 

3. มอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงาน

กลางในการประสานงานการจัดการความรู 

4. ดําเนินการกํากับติดตามการจัดการความรู

ระดับหนวยงาน ตามรอบระยะเวลาตามปฏิทินการ

จัดการความรู จํานวน 3 ครั้ง ผลปรากฏดังน้ี 

การติดตามการดําเนินงาน คร้ังท่ี 1 ติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ในการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2560 

ผลการติดตามพบวา  ทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการ

ความรู  ต ามประ เด็ น ท่ีมหา วิทยาลั ย กํ าหนด มี

รายละเอียด ดังน้ี 

หนวยงานระดับคณะ มีการจัดการความรูอยาง

นอย  2 ดาน ไดแกดานการผลิตบัณฑิต และดานการ

วิจัย จํานวน 10 เรื่อง ดังตอไปน้ี 

 คณะครุศาสตร 

- เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการ

เรียนรู จิตปญญาศึกษา 

- เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- เรือ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

- เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

 

คณะกรรมการจัดการความรู 

ครั้งท่ี 1/2560 

5-5.1(5)-NSRU-10   

แผน การจัดการความรู 

มหาวิทยาลยั ปการศึกษา 

2559 

5-5.1(5)-NSRU-11   

บันทึกขอความ ท่ี  

ว 265/2560 ลงวันท่ี 26 

เมษายน 2560 เรื่อง การ

กํากับติดตามการจดัทํา

แผนการจดัการความรูและ

รายงานความกาวหนาการ

ดําเนินการ 

5-5.1(5)-NSRU-12   

รายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงาน รอบ 9 เดือน 

ของ 10 หนวยงาน 

5-5.1(5)-NSRU-13   

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู 

ครั้งท่ี 2/2560 การกํากับ

ติดตามความกาวหนาการ

จัดการความรู รอบ 9 เดือน 

5-5.1(5)-NSRU-14  

รายงานผลการจดัการความรู 

รอบ 12 เดือน 

5-5.1(5)-NSRU-15   

ผลการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 

5.1 เกณฑมาตรฐานขอ 5 

ของทุกหนวยงาน 

5-5.1(5)-NSRU-16   

รายงานผลการจัดการความรู 

รอบ 12 เดือน 

5-5.1(5)-NSRU-17   

รายงานการประชุม
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 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- เรื่องการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

- เรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย

ไปสูมาตรฐานสากล 

 คณะวิทยาการจัดการ 

- เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

- เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

- เรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียน 

หนวยงานสนับสนุน ท้ัง 5 หนวยงาน มีประเด็น

การจัดการความรูตามพันธกิจของตนอยางนอย 1 

ประเด็น รวม 5 เรื่อง ดังน้ี 

 สํานักงานอธิการบดี  

- เรื่ องกระบวนการรับ -สงเรื่องเ บิกจายเ งิน

ระหว า ง ทุกหน วยงาน กับกลุ ม ง านการคลั ง ให มี

ประสิทธิภาพ 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

- เรื่องข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการและพิธีกรรม

ตามขนบธร รม เ นี ยมประ เพณี  ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- เรื่องการจัดระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

มุงเนนสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เรื่องการเขียนโครงการภายในหนวยงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

- เรื่องการใช วิจัยเปนฐานในการพัฒนาความ

เ ช่ียวชาญในการเขาสูตําแหนงของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

การติดตามการดําเนินงาน คร้ังท่ี 2 เลขานุการ

คณะกรรมการจัดการความรูฯ ประสานการกํากับ

ติดตามการดําเนินงานจากทุกหนวยงาน ตามบันทึก

ขอความ ท่ี ว265/2560 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2560 

เรื่อง การกํากับติดตามการจัดทําแผนการจัดการความรู

และรายงานความกาวหนาการดําเนินการ เพ่ือจัดทํา

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี  

13/2560 เมื่อวันท่ี 10 

ตุลาคม 2560 
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รายงานความกาวหนา รอบ 9 เดือน เสนอตอท่ีประชุม

รับทราบและใหขอเสนอแนะการดําเนินงาน ในการ

ประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2560  

ผลการติดตามพบวา หนวยงานตางๆ ดําเนินการ

จัดทําแผนการจัดการความรู และเปนไปตามปฏิทินการ

ดําเนินงานท่ีกําหนด มีเพียง 2 หนวยงาน ดําเนินการ

ลาชากวาแผนงาน ประธานแจงนัดหมายการดําเนินงาน

ในระยะเวลาท่ีเหลือ ใหเปนไปตามแผนงานท่ีแตละ

หนวยงานกําหนด 

การติดตามการดําเนินงาน คร้ังท่ี 3 เลขานุการ

คณะกรรมการฯ ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 

เดือน และสรุปรายงานผลการสงเสริมการจัดการความรู

ในภาพรวม  

ผลการติดตามพบวา มีหนวยงานท่ีมีผลสําเร็จ

ของการจัดการความรู เปนไปตามแผนดําเนินงานครบ

ทุกหนวยงาน มีผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐานฯ 

ตัวบง ช้ี ท่ี  5.1 เกณฑมาตรฐานขอ ท่ี  5 จํานวน 9 

หนวยงาน  

ดานผลผลิต 

1. ในการสงเสริม สนับสนุนและติดตามการ

จัดการความรูของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 

ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู 

ระดับมหาวิทยาลัย มีผลสําเร็จของการดําเนินการใน

ภาพรวม คิดเปนรอยละ 90 

2.  รายงานผลการดํา เ นินงานภาพรวม ตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง

ท่ี 13/2560 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 และทําการ

เผยแพรผลการดําเนินการจัดการความรูผานเว็บไซต 

การจัดการความรูมหาวิทยาลัย http://apr.nsru. 

ac.th/home.php?page=km 

 6 กา ร กํ า กั บติ ด ต ามผลกา ร

ดําเนินงานตามแผนการบรหิาร

และแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ไดแตงตั้ ง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ข้ึนเ พ่ือ

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2559 

โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตาม

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 

มาประกอบการพิจารณาซึ่งคณะกรรมการเสนอแนะให

แยกแผนบริหารบุคลากรกับแผนพัฒนาบุคลากรออก

5-5.1(6)-NSRU-1  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

5-5.1(6)-NSRU-2  

กรอบอัตรากําลัง ป 2558 –

2561 

 



135 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จากกัน จึงเห็นควรดําเนินการตามขอเสนอแนะในการ

จัดทําแผนออกเปน 2 แผน  ดังน้ี 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 5 ป  (2556-2559) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบใหหนวยงาน สํานักงาน

อธิการบดี เปนหนวยงานหลักในการจัดทํากรอบ

อัตรากําลังโดยสํานักงานอธิการบดี รวมมือกับคณะ 

ศูนย สํานัก ในการวิเคราะหอัตรากําลังท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน จัดทําเปนแผนกรอบอัตรากําลัง 

ในการจัดทําแผนดังกลาวไดมีการนํากรอบ

อัตรากําลัง ป 2558 - 2561 ท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 

2558 โดยสรุปผลไดดังน้ี 

อัตรากําลัง อัตราที่มีอยูในปจจบุัน อัตรากําลังที่พึงม ี

สายวิชาการ 365 470 

สายสนับสนุน 272 340 
 

อัตรากําลังท่ีขอเพ่ิม ในป 2559 
 

อัตรากําลัง อัตรากําลังทีข่อเพ่ิม ป 2559 

สายวิชาการ 105 28 

สายสนับสนุน 68 2 

ในป งบประมาณ 2559 มีบุคลากรเกษียณอายุ

ราชการ จํานวน  6 คน และบุคลากร ลาออกจํานวน 

13 คน และในปงบประมาณ 2559 น้ัน ไดจัดทํา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 3 ครั้ง จํานวน 20  คน  

สายสนับสนุน 2 ครั้ง 2 คน 

2. แผนบริหารบุคลากร ป 2559 

มหาวิทยาลัยฯ มอบใหหนวยงานสํานักงาน

อธิการบดี เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการรักษา

อัตรากําลังโดยสํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการจัด

สวัสดิการตาง ๆ ดังน้ี 

1. สวัสดิการท่ีพักอาศัยใหกับบุคลากรซึ่งในป 

2559 มีบุคลากรไดรับสวัสดิการจํานวน 21 คน 

2. สวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับ

พนักงานในป 2559 มีพนักงานเบิกคารักษาพยาบาล 

434,002.80 จํานวน  110 ราย 

3. สวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร 169,250

บาท จํานวน 47  ราย 

5-5.1(6)-NSRU-3 

แผนพัฒนาบุคลากร ป 

2556-2559 

5-5.1(6)-NSRU-4  

แผนบริหารบุคลากร ป 2559 

5-5.1(6)-NSRU-5  

รายงานการประชุมกรอบ

อัตรากําลัง ป 2558 - 2561 

ครั้งท่ี 7/2558  เมื่อวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2558 

5-5.1(6)-NSRU-6 

จํานวนผูเกษียณอายุราชการ 

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 

6 คน 

 5-5.1(6)-NSRU-7 

จํานวนบุคลากรลาออกใน

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 

13 คน 

5-5.1(6)-NSRU-8 

มหาวิทยาลยัฯ มสีวัสดิการ

สําหรับพนักงานฯ ดังน้ี  

1.สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย 

2.สวัสดิการเงินชวยเหลือคา

รักษาพยาบาล 

3.สวัสดิการเงินชวยเหลือคา

การศึกษาบุตร 

5-5.1(6)-NSRU-9 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค เรื่อง การกําหนด

อัตราบรรจุแตงตั้งเปน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  

5-5.1(6)-NSRU-10  

คําสั่งแตงตั้งกรรมการ

พิจารณาใหทุนการศึกษา

และอบรม 
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ซึ่งคณะกรรมการไดนํามาเปนขอมูลพิจารณาการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1. สงเสริมคณาจารย ใหมีวุฒิการศึกษา และ

ตําแหนง ทางวิชาการสูงข้ึน 

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยในการจัดการศึกษา 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของ

ตนเอง  

โดยมอบหมายใหทุกสวนงานนํานโยบายการ

พัฒนาบุคลากรท้ัง 3 ลักษณะไปดําเนินการจัดโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตาม

งบประมาณท่ีไดรับ 

กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนวิชาการในดานการจัดสรรทุนการศึกษา

ตอ ไดมีการมอบหมายให มีคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคเปนผูใหแนวทางและ

การพิจารณาการดําเนินงาน  ดานการพัฒนาการเรียน

การสอนจัดใหทุกคณะสงเสริมการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active learning การศึกษาดูงานท้ังในและ

ตางประเทศ ในสวนการพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุน

และสายบริการไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพตาม

กิจกรรม/โครงการพัฒนาความรูใหสอดคลองกับบริบท/

หนาท่ีของสายงานน้ันๆ และเพ่ิมโครงการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนในโครงการ

สงเสริมประสิทธิภาพบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี  

การ กํ า กับติ ดต ามผลการดํ า เ นิน ง านตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ไดกําหนดใหทุกหนวยงานรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 

เดือนและรอบ 12 เดือน  ตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค และในสวนการกํากับ 

ติดตามเรื่องทุนการศึกษาคณะกรรมการพิจารณาให

ทุนการศึกษาและอบรม ไดประ ชุมติดตามผู รั บ

ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยโดยใหผูรับทุนรายงาน

ผลการศึกษา การสําเร็จการศึกษา เปนระยะ ในท่ี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา ครั้งท่ี  

1 /2559 วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งในปการศึกษา 

2559 มีผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 10 คน 

5-5.1(6)-NSRU-11 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารบุคคลสําหรับพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา 

5-5.1(6)-NSRU-12 

รายงานแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําป 2559 (รอบ 6 

เดือน)  

5-5.1(6)-NSRU-13  

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร ครั้งท่ี 

1/2559 เมื่อวันท่ี 9 

กันยายน 2559 

5-5.1(6)-NSRU-14  

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคครั้งท่ี 7/2559 

เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน  

2559 

5-5.1(6)-NSRU-15 

รายงานแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําป งบประมาณ 2559  

รอบ 12 เดือน 

5-5.1(6)-NSRU-16 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคครั้งท่ี 9/2559 

เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

5-5.1(6)-NSRU-17 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรคครั้งท่ี 14/2559 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม  2559 
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ในดานการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

คณาจารยในการจัดการศึกษา  ไดดําเนินการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู โดยจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

ในปงบประมาณ 2559 จํานวน  8 ครั้ง 

ปงบประมาณ 2559 มีขาราชการ ลูกจาปงระจํา 

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกษียณอายุราชการ 

จํานวน ท้ังสิ้น 6 ราย  และมีพนักงานในสถาบัน 

อุดมศึกษา ลูกจางช่ัวคราวลาออก จํานวน  13 ราย 

ในสวนของการติดตามการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและสายบริการไดติดตามจากการายงานผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน

และรอบ 12 เดือน  จากทุกสวนงานท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณ    

การสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร ไดสรุปผล ใหคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรครับทราบในคราวประชุม 

ครั้งท่ี 14/2559 เมื่อวันท่ี 13  ธันวาคม 2559   

สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 

ดังน้ี 

สรุปผลการตดิตามการ

ดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

เปาประสงค 1 คณาจารยมวีุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง

วิชาการสูงขึ้น 

1.1สนับสนุนทุนการศึกษา

ใหแกคณาจารย เพื่อมวีุฒิ

การศึกษาสูงขึ้น 

11 10 

1.2.สงเสริมคณาจารยใหมี

ตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

11 13 

เปาประสงค 2 สงเสริมใหคณาจารยมีความรูความสามารถ

และนําไปใชในการนจัดการศึกษา 

2.1 รอยละของคณาจารย

ที่เขารับการพัฒนาในการ

จัดการเรียนรู 

90 90 

2.2 รอยละของคณาจารยที่

มีคาเฉล่ียผลการประเมิน

การสอน 3.51 โดยนกัศึกษา 

หรือคาเฉล่ียผลการ

ปฏิบัติงานประจาํป/ภาค

การศึกษา 

 

100 100 

5-5.1(6)-NSRU-18 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ พิจารณาให

ทุนการศึกษาและอบรม 

ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 26 

สิงหาคม 2559 

5-5.1(6)-NSRU-19 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารงาน

บุคคลสาํหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 

1/2559 วันท่ี 1 กันยายน 

2559 

 5-5.1(6)-NSRU-20 

ประกาศมหาวิทยาลยัราช

ภัฏนครสวรรค เรื่อง การ

กําหนดตําแหนงพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง

ประเภทท่ัวไป และตําแหนง

ประเภทสนับสนุนบริการ 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค พ.ศ.2558 

5-5.1(6)-NSRU-21  

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค เรื่อง การ

คัดเลือกบุคคลเขาเปน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรคโดยวิธีการ

สอบแขงขันหรือการคัดเลือก 

พ.ศ.2559 

5-5.1(6)-NSRU-22 

จํานวนผูท่ีไดรับทุนการศึกษา 

ท่ีจบการศึกษาใน

ปงบประมาณ 2559 จํานวน  

10  ราย 
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เปาประสงค 3 บุคลากรสายสนับสนุนมคีวามรูความสามารถ

และนําไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนาความกาวหนาใน

วิชาชีพของตนเอง 

สรุปผลการตดิตามการ

ดําเนินงาน 

เปา 

หมาย 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

3.1รอยละบุคลากรสาย

สนับสนุนที่เขารับการพัฒนา

ความรูความสามารถและ

ความกาวหนาในวิชาชพี 

80 57.05 

3.2 รอยละของบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีคาเฉล่ีย

ผลการประเมินงานระดับ 

4 ขึ้นไปหรือคาเฉล่ียความ

พึงพอใจของผูรับบริการที่

มีตอการปฏบิัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนจาก 

5 ระดับ 

75 80 

คณะกรรมการพัฒนาแผนได นําสรุปผลการ

ดํา เนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเขา ท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีไมบรรลุเปาเพ่ือให

เปนไปตามแผน และมีการนําผลการดําเนินงานมา

วิเคราะห  ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน

ป งบประมาณ 2560 เ พ่ื อ ให เ กิดประสิ ท ธิภาพ 

ประสิทธิผล ตอไป  

 

5-5.1(6)-NSRU-23 

จํานวนพนักงานสายวิชาการ 

ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  

รองศาสตราจารย จํานวน 1 

รายผูชวยศาสตราจารย

จํานวน 12 ราย 

5-5.1(6)-NSRU-24 

รายงานการประชุมผลงาน

ทางวิชาการ 

ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 ม.ค.59 

ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 17 มี.ค.59 

ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 31 มี.ค.59 

ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 12 พ.ค.59 

ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี  9 มิ.ย.59 

ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 22 ก.ค.59 

ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 11 ส.ค.59 

ครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี  8 ก.ย.59 

5-5.1(6)-NSRU-25 

จํานวนของคณาจารยท่ีเขา

รับการพัฒนา รอยละ 80 

5-5.1(6)-NSRU-26 

คาเฉลี่ยผลการประเมินการ

สอนในการปฏิบัติงานประจาํ

ภาคการศึกษา รอยละ 100 

5-5.1(6)-NSRU-27 

จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีเขารับการพัฒนา

ในวิชาชีพ โครงการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนใหมี

สมรรถนะสูงข้ึน จํานวน 97 

คน คิดเปนรอยละ 57.05 

5-5.1(6)-NSRU-28 

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.

2560 

     

     



139 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 7 การ กํา กับติดตามส ง เสริ ม

สนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

สถาบันมีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพภายใน

ตามระบบและกลไกท่ีสถาบัน

กําหนด ประกอบดวย การ

ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ  ก า ร

ตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหความสําคัญ

กับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอกและ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เปนสวนหน่ึงของการบริหารท่ีตองดําเนินการ

อยางตอเน่ืองและ สอดคลองกับพันธกิจ และมีการ

กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน ตั้งแตระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ สํานักและสถาบัน โดยมีมาตรฐาน

องคประกอบและตัวบงช้ี เปนแนวทางในการพัฒนา ซึ่ง

มีระบบและกลไกการดําเนินงาน 3 ระบบ ประกอบดวย 

ระบบการควบคุมคุณภาพ  หรือการพัฒนาคุณภาพ 

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมิน

คุณภาพ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยฯ มี 3 ระบบ 

1.ระบบการพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

2.ระบบการตรวจติดตามคณุภาพ(Quality Audit) 

3.ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ  ( Quality 

Assessment) 

ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า คุ ณภ า พ ก า รศึ ก ษ า ข อ ง

มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี  

ระบบการพัฒนาคุณภาพ /การควบคุมคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคมรีะบบการพัฒนา

คุณภาพ ดังน้ี 

1. มี น โ ย บ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย กําหนดโดยผูบริหารสูงสุดและแจง

หนวยงานตั้งแตระดับหลักสูตร/คณะ/สํานัก/สถาบัน 

ไดรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย 

2. มีแผนงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

เปนตนแบบเพ่ือดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี

ปฏิทินดําเนินงานท่ีเปนกระบวนการ PDCA 

3. มีคูมือประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนของ

มหาวิทยาลัยและคูมือของสกอ.และคูมือของสมศ.อ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 

4. มีตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกับพันธกิจหลัก และพันธ

กิจ ท่ี เปนจุ ด เนน  จุ ด เด น  และ อัตลั กษณ  ระดั บ

5-5.1(7)-NSRU-QA-1 

คูมือระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

5-5.1(7)-NSRU-QA-2  

นโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค 

5-5.1(7)-NSRU-QA-3  

โครงการ/กิจกรรมการจัด

อบรมใหความรูตามตัวบงช้ี 

การประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน  

5-5.1(7)-NSRU-QA-4  

แผนดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค 

5-5.1(7)-NSRU-QA-5  

บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

5-5.1(7)-NSRU-QA-6  

คูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครสวรรค 

5-5.1(7)-NSRU-QA-7   

คําสั่งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน 

5-5.1(7)-NSRU-QA-8  

หนังสือเชิญประชุมจาก

เครือขายและจากสกอ. 

หนวยงานภายนอก 

5-5.1(7)-NSRU-QA-9  

หนังสือเชิญวิทยากรท่ี

เช่ียวชาญดานการอบรม
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มหาวิทยาลัยคณะ/สํานัก/สถาบัน 

5. มีการรายงานความกาวหนาการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน, รอบ 9 

เดือน, และรอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร/คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

6.  มีการใหความรูด านการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยจัดอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก 

หนวยงานภายในและจากหนวยงานภายนอก 

- โครงการฝกอบรม เรื่อง การใชระบบฐานขอมูล

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 

ระดับหลักสูตร วันจันทรท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ  

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 และ 4 (อาคาร 15ช้ัน 2) 

สํ า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า ร แล ะ เท ค โ น โ ลยี ส า ร ส น เ ท ศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

แผนยกระดับเพ่ือพัฒนาและเผยแพรหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Register : 

TQR) จัดข้ึนใน วันอาทิตยท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2559 ณ 

หองประชุมพระบาง (อาคาร 15 ช้ัน 4) สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง

ความรูความเขาใจและการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

สําหรับการกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน จัดข้ึนในวันพุธ ท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2560 ณ หอง

ประชุมดุสิตา (อาคาร 14 ช้ัน 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

- การประชุมสรางความรูความเขาใจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดข้ึนในวัน

อังคาร ท่ี 25 เมษายน พ .ศ .2560 ณ หองประชุม

อมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูประเมิน

คุณภาพ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร 

(สําหรับผูท่ีไมมีประสบการณประเมินคุณภาพ) รุนท่ี 1 

ประกันคณุภาพ 

5-5.1(7)-NSRU-QA-10  

คําสั่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพและการ

กํากับติดตามการประกัน

คุณภาพภายใน 

5-5.1(7)-NSRU-QA-11 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

ตรวจสอบคุณภาพและการ

กํากับติดตามการประกัน

คุณภาพภายใน 

5-5.1(7)-NSRU-QA-12  

คําสั่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพ ระดับ 

มหาวิทยาลยั 

5-5.1(7)-NSRU-QA-13 

คําสั่งคณะกรรมการประเมิน 

ระดับสถาบัน 

5-5.1(7)-NSRU-QA-14  

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสตูร/คณะ/สํานัก/

สถาบัน 

5-5.1(7)-NSRU-QA-15  

เอกสารการสงรายผลการ

ประเมินตนเองระดับ

หลักสตูร/คณะ/ สถาบันผาน

ระบบ CHE QA Online 
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ระหวางวันท่ี 27 – 29 เมษายน พ.ศ.2560 และรุนท่ี 2 

ระหวางวันท่ี 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอง

ประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3)  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือ

การประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 

2560 ณ หองประชุมพระบาง (อาคาร 15 ช้ัน 4) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาและสรางแผนกลยุทธทางการเงิน สําหรับการ

กํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันท่ี 

31 กรกฎาคม พ.ศ .2560 ณ หองประชุมอมราวดี 

(อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

กลไกการพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีกลไกการพัฒนา

คุณภาพ ดังน้ี 

1. มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

ระดับมหาวิทยาลัยและมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวบงช้ี 

ซึ่งเปนผูบริหารแตละฝายทําหนาท่ีรับผิดชอบ และผู

ประสานผูจัดจัดเก็บขอมูล ตั้งแตระดับคณะ/สํานัก/

สถาบัน  

2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประกอบดวย

คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. มีเครือขายการประกันคุณภาพภายใน และ

เครือขายการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

4. มีการจัดการอบรมโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

และเชิญท่ีปรึกษา จากภายในและภายนอก 

- โครงการฝกอบรม เรื่อง การใชระบบฐานขอมูล

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 

ระดับหลักสูตร วันจันทรท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ  

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 และ 4 (อาคาร 15 ช้ัน 

2) สํ า นัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วิทยากร โดย        

คุณมารฎา ชตทัตโต ผูอํานวยการกองบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

แผนยกระดับเพ่ือพัฒนาและเผยแพรหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Register : 

TQR) จัดข้ึนใน วันอาทิตยท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2559 ณ 

หองประชุมพระบาง  (อาคาร 15 ช้ัน 4) สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค วิทยากร โดย ศาสตราจารยนายแพทย   

วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา

องคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง

ความรูความเขาใจและการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

สําหรับการกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน จัดข้ึนในวันพุธ ท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2560 ณ หอง

ประชุมดุสิตา (อาคาร 14 ช้ัน 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค วิทยากร โดย รองศาสตราจารยจรินทร  

เทศวานิช ผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  

- การประชุมสรางความรูความเขาใจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดข้ึนในวัน

อังคาร ท่ี 25 เมษายน พ .ศ .2560 ณ หองประชุม

อมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค วิทยากร โดย อาจารย ดร.ประสพ ยลสิริธัม 

รองอธิการบด ี

- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูประเมิน

คุณภาพ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระดับหลักสูตร 

(สําหรับผูท่ีไมมีประสบการณประเมินคุณภาพ) รุนท่ี 1 

ระหวางวันท่ี 27 - 29 เมษายน พ.ศ.2560 และรุนท่ี 2 

ระหวางวันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอง

ประชุมอมราวดี (อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค วิทยากร ประกอบดวย ศาสตราจารย

นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะอนุกรรม- 

การพัฒนาองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษา เปนวิทยากรหลัก โดยมี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย ผูชวย

ศาสตราจารยมนตรี  ไชยานุ กูล กิตติ  และผู ช วย

ศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล เปนวิทยากรกลุม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือ

การประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 

2560 ณ หองประชุมพระบาง (อาคาร 15 ช้ัน 4) 

มหา วิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค  วิทยากร โดย 

ศาสตราจารยนายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร ประธาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาองคประกอบและตัวบงช้ีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาและสรางแผนกลยุทธทางการเงิน สําหรับการ

กํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันท่ี 

31 กรกฎาคม พ.ศ .2560 ณ หองประชุมอมราวดี 

(อาคาร 14 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

วิทยากร โดย ผูชวยศาสตราจารยปรานี พรรณวิเชียร 

วิทยากรการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.ปการศึกษา 2559 มีผูบริหาร/อาจารยเขารวม

อบรมผูประเมินภายในตามหลักสูตรของ สกอ. มีรายช่ือ 

ดังน้ี 

- อาจารยอนุวัตน แสงออน และอาจารยทรงศักดิ์ 

มะระประเสริฐศักดิ์  เขาอบรมหลักสูตรผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 

17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม 

- อาจารย ดร .ประจักร รอดอาวุธ เขาอบรม

Retreat ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม

เซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ  

- ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล และ

อาจารยชม ปานตา เขาอบรม Retreat ผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันท่ี 23 

กรกฎาคม พ .ศ .2560 ณ  โรงแรมเซ็นจู รี่  พารค 

กรุงเทพฯ 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี   

1.จัดใหมีการประชุมเพ่ือการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพ โดยใหหนวยงานระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/

สํานัก/สถาบัน มีการรายงานผลการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพภายใน  

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการ 

ศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 14 

พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการ 

ศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2560 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการ 

ศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการ 

ศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 26 

กันยายน พ.ศ. 2560 

2. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพและการกํากับ

ติดตามการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 

2.1 หนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน ระหวาง

วันท่ี 22,27 – 28,30 มิถุนายน, และวันท่ี 7 กรกฎาคม 

พ.ศ.2560 โดย มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและ

กา ร กํ า กั บติ ด ต ามกา ร ประ กันคุณ ภาพภาย ใ น 

ประกอบดวย รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เปนประธาน

กรรมการ, อาจารยท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูประเมิน 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปน

กรรมการ , และกลุมงานมาตรฐานการศึกษา เปน

เลขานุการ เพ่ือติดตามความกาวหนา และใหคําแนะนํา

ขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดําเนินงานและการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานขอมูลการดําเนินงาน ตามตัวบงช้ีท่ี 5.1 

การบริหารของสํานักเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสํานัก และตัว

บงช้ีท่ีสะทอนพันธกิจของสํานัก/สถาบัน  

2.2 หนวยงานระดับหลักสูตรและคณะ ระหวาง

วันท่ี 3-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดย มีคณะกรรมการ
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ตรวจสอบคุณภาพและการกํากับติดตามการประกัน

คุณภาพภายใน ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.

วศิน อิงคพัฒนากุล อดีตรองอธิการบดี ฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนประธาน

กรรมการ, อาจารย ดร.ประสิทธ์ิ พงษเรืองพันธุ อดีต

อาจารยประจํา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เปนรองประธานกรรมการ, อาจารยท่ีผานการอบรม

หลักสูตรผูประเมิน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เปนกรรมการ, รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการและเลขานุการ และกลุมงานมาตรฐาน

การศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ เพ่ือติดตามความ 

กาวหนา และใหคําแนะนําขอเสนอแนะ เก่ียวกับการ

ดําเนินงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูล

การดําเนินงาน ตาม 6 องคประกอบ 15 ตัวบงช้ี ของ

ระดับหลักสูตร และ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ีของ

ระดับคณะ 

3. มีการรายงานการตรวจสอบคุณภาพ ระดับ

มหาวิทยาลัย วันท่ี 18 ตุลาคม พ .ศ .2560 โดยมี

คณะกรรมการ ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย     

ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ เปนประธานกรรมการ, อาจารย   

ดร.ประจักร รอดอาวุธ เปนรองประธานกรรมการ, 

ผูชวยศาสตราจารยมนตรี  ไชยานุกูลกิตติ เปนกรรมการ

,อาจารยชม ปานตา เปนกรรมการ, ผูชวยศาสตราจารย

รัตนะ ยศเมธากุล เปนกรรมการและเลขานุการ, และ

กลุมงานมาตรฐานการศึกษา เปนเลขานุการ เพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพ และใหคําแนะนําเ ก่ียวกับการ

รายงานผลการดําเนินงานและการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานขอมูลการดําเนินงาน ตาม 5 องคประกอบ 13 

ตัวบงช้ีของระดับสถาบัน 

การประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพ ดังน้ี   

1. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับ

หลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

2. มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมิน 

ระดับหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 
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- ระดับหลักสูตรและคณะ ระหวางวันท่ี 28 

มิถุนายน – 11 กันยายน พ.ศ.2560 

- ระดับสํ า นัก /สถา บัน ระหว า ง วัน ท่ี  29 

สิงหาคม – 5 กันยายน พ.ศ.2560 

- ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 15-16 

พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

3. มีผูบริหารรับผิดชอบการรายงานประเมิน

ตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะ/สํานัก/สถาบัน 

  4. มีการรายงานผลการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในผานระบบ CHE QA Online ไปยัง

หนวยงานตนสังกัด ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

  มีกิจกรรม QA สัญจร เปนกลไกในการติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพทุกหนวยงาน ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค  
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

เพ่ิมการใหความสําคัญจากผูบริหารระดับสูง โดยเริ่มจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
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 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี: อาจารย ดร.ประจกัร รอดอาวุธ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

(กลุมงานมาตรฐานการศึกษา) 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1102 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1118 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได=  
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ช่ือหนวยงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

คณะครุศาสตร 4.05 ด ี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.76 ด ี

คณะวิทยาการจัดการ 3.86 ด ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.28 ด ี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.41 ด ี

รวมคะแนนท่ีไดจากคณะ 20.36 

จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 5 

วิธีการคํานวณ 20.36/5 

คาคะแนนเฉล่ีย 4.07 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

4.00 คะแนน 4.06 คะแนน บรรลุเปาหมาย 4.06 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4.00 คะแนน 4.07 คะแนน บรรลุเปาหมาย 4.07 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

4.00 คะแนน 4.07 คะแนน บรรลุเปาหมาย 4.07 คะแนน 
 

จุดแข็ง 

1. ปการศึกษา 2559 มีการตรวจสอบคุณภาพและการกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน 

2. มีนักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําอยูทุกหนวยงาน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

-ไมมี- 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

-ไมมี- 
 

หลักฐานอางอิง  

5-5.2-NSRU-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารย ดร.ประจกัร รอดอาวุธ 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี (กลุม

งานมาตรฐานการศึกษา) 

                     ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ 

                     งานทะเบียน และคณบดี 5 คณะ 

โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1102 โทรศัพท : 056-219100 ตอ 1118, 1208 
 

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 ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการกํากับ

ติดตามการดําเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะให

เปนไปตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดทํา

ระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ดังน้ี 

1.กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงาน

ตามองคประกอบตัวบงช้ี ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

รวมถึงหนวยงานสนับสนุน  

2.กําหนดนโยบายซึ่งประกอบดวยหลักการ 

แนวปฏิบัติและมาตรการ ในการดําเนินงาน โดย

จัดทําเปนประกาศสูแนวปฏิบัติเมื่อ 9 มกราคม 

2558 และประกาศตอทายใหเริ่มใช ไดตั้ งแต       

ปการศึกษา 2557  

3 .  กํ าหนดคู มื อการประ กันคุณภาพ

การศึ กษาภายในของมหา วิทยาลั ยราชภัฏ

นครสวรรค ปการศึกษา 2559 

4. กําหนดคูมือระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับสถาบัน 

5.  กําหนดคูมือการกํากับติดตามการ

ดําเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับสถาบัน 

5-5.3-NSRU-QA-1 

นโยบายการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค   

5-5.3-NSRU-QA-2  

คูมือการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค   

5-5.3-NSRU-QA-3  

คูมือระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

5-5.3-NSRU-QA-4  

คูมือการกํากับตดิตามการ

ดําเนินการประกันคณุภาพ

หลักสตูรคณะ สถาบัน 

5-5.3-NSRU-QA-5  

คูมือการพัฒนาและการบริหาร

หลักสตูร 

5-5.3-NSRU-QA-6 

คูมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ตามมาตรฐานผล

การเรยีนรูของนักศึกษา 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

6. กําหนดคูมือการพัฒนาและการบริหาร

หลักสูตร 

7. กําหนดคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 

8.  กําหนดโครงการและกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

5-5.3-NSRU-QA-7 

Web Site กลุมงานมาตรฐาน   

5-5.3-NSRU-QA-8 

โครงการและกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการ 

5-5.3-NSRU-QA-9 

บันทึกรายงานการประชุม 

 

 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตาม

การดําเนินงานใหเปนไปตาม

ระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และ

ร าย ง า นผล กา รติ ด ต า ม ใ ห

คณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือ

พิจารณา 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนด กลไกการกํากับ

ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ ดังน้ี 

1 .  แต งตั้ งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

ประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน ผูแทน

คณาจารยประจํา คณะละ 1 คน และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก จํานวนเทากับจํานวนอาจารยประจํา 

เปนคณะกรรมการ โดยสภาวิชาการแตงตั้งรอง

อธิการบดี 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ โดย

คําแนะนําของอธิการบดี 

2.  แต งตั้ งคณะกรรมการตรวจติดตาม

คุณภาพการดําเนินการตามองคประกอบตัวบงช้ีซึ่ง

คณะกรรมการแตละระดับ มีดังน้ี 

1) แตงตั้งคณะกรรมดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน ระดับคณะ   

2) แตงตั้งคณะกรรมดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

3) แตงตั้ งคณะกรรมการติดตามการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยคณะ 

4 )  แต งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพและการกํากับติดตามการประกันคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรและคณะ โดยสถาบัน 

5) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร 

6) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ระดับคณะ 

7) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ระดับสถาบัน 

 

5-5.3-NSRU-QA-10 

คําสั่งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

5-5.3-NSRU-QA-11 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

5-5.3-NSRU-QA-12 

คําสั่งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลยั 

5-5.3-NSRU-QA-13 

คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับตดิตามการดําเนินการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

5-5.3-NSRU-QA-14  

รายงานผลความกาวหนาการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

5-5.3-NSRU-QA-15  

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  

5-5.3-NSRU-QA-16  

ตารางคณะกรรมการกํากับ

ติดตามคุณภาพทุกหนวยงาน   

5-5.3-NSRU-QA-17  

เอกสารขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

กํากับติดตาม 
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ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วิธีการแตงตั้งกรรมการ  

1 )  ระดับหลักสู ตร  ให แต ละคณะตั้ ง

กรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินการและ

รายง านผล ไปยั ง คณะกร รมกา รคณะและ

คณะกรรมการระดับสถาบัน   

2) ระดับคณะสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจติดตามการดําเนินงานและรายงานผลตอ

คณะกรรมการระดับสถาบัน   

3) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจติดตามการดําเนินงานสํานักท่ีรับผิดชอบการ

ดําเนินงานและรายงานผลตอคณะกรรมการระดับ

สถาบัน   

4) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพและการกํากับติดตามการ

ประกันคุณภาพภายใน เพ่ือติดตามการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพตามองคประกอบตัวบงช้ีระดับ

หลักสูตรและคณะ 

5) ระดับสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ 

3. กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ตามองคประกอบตัวบงช้ี ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะและสํานัก/สถาบัน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน 

4. กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบตัวบงช้ี 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสํานัก/สถาบัน 

เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนาและปรับปรุง 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเ พ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานของ

หลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ พิจารณา

ความสอดคลองตามพันธกิจและเอกลักษณ เชน 

จัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการใหกับหลักสูตรและคณะ 

ตามสัดสวนของแผนงบประมาณ 

มีแผนขอตั้ งงบประมาณเพ่ือพัฒนาการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และโครงการ

5-5.3-NSRU-QA-18  

แบบคําขอตั้งงบประมาณ 

5-5.3-NSRU-QA-19 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

5-5.3-NSRU-QA-20 

แผนปฏิบัติการระดับคณะ 

5-5.3-NSRU-QA-21  

หองสมุดและหองปฏิบัติการ  



153 

 

ม ี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

รองรับงบประมาณท่ีจัดสรรชัดเจน 

มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู 

เชนการบริการของหองสมุด(หนังสือเอกสาร ตํารา) 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู 

สงเสริมใหทุกหนวยงานมีบุคลากรรับผิดชอบ

ปฏิบัติหนาท่ีงานดานการประกันคุณภาพของทุก

หนวยงาน โดยรับนักวิชาการประกันคุณภาพทํา

หนาท่ีโดยตรงเพ่ือความคลองตัวและทําใหงาน

ประกันคุณภาพมีความชัดเจน สะดวก รวดเร็วใน

การประสานงาน ประสานขอมูลสารสนเทศ ท่ี

เก่ียวของกับการประกันคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอก  

5-5.3-NSRU-QA-22 

คําสั่งนักวิชาการศึกษา ท่ี

รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ทุกหนวยงาน 

  

 4 นําผลการประเมินคณุภาพ

หลักสตูรและคณะท่ีผานการ

พิจารณาของกรรมการระดับ

สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือ

พิจารณา 

มหาวิทยาลัยฯ ไดแบงการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน เปน 3 ระบบ 

1) ระบบการควบคุม/พัฒนาคุณภาพ 

2) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ 

3) ระบบการประเมินคุณภาพ 

ท้ัง 3 ระบบมีกลไกการดําเ นินงานเปน

ข้ันตอนของกระบวนการโดยมีคูมือกํากับติดตาม

และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรม 

การประจําหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ 

และสภามหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดไวในคูมือ

และให ถือปฏิบัติ เ ก่ียวกับการรายงานผลการ

ดําเนินการประกันคุณภาพตามองคประกอบตัว

บง ช้ี  จะตองผ านคณะกรรมการ ทุก ข้ันตอน 

สถาบันนําผลการประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันท่ี 2

พฤศจิกายน 2560 เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินการ

องคประกอบตัวบงช้ีทุกตัวท่ีดําเนินการ เพ่ือให 

คณะกรรมการสภาฯไดใหขอเสนอแนะ และนําไป

จัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2560 ตอไป 

5-5.3-NSRU-QA-2  

คูมือการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค   

5-5.3-NSRU-QA-3  

คูมือระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

5-5.3-NSRU-QA-4  

คูมือการกํากับตดิตามการ

ดําเนินการประกันคณุภาพ

หลักสตูรคณะ สถาบัน 

5-5.3-NSRU-QA-23  

คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการ

ประเมินระดับหลักสูตรและคณะ 

5-5.3-NSRU-QA-24  

รายงานผลการประเมินระดับ

หลักสูตรและคณะ 

5-5.3-NSRU-QA-25  

บันทึกรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยัครั้งท่ี 10/2560   

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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 5 นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมา

ปรั บปรุ งหลั กสู ต รและการ

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ ใ ห มี

คุณภาพดียิ่งข้ึนอยางตอเน่ือง 

มหาวิทยาลัยฯ นําผลการประเมินระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 เสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 

และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมา

ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ ปการศึกษา 

2559 จึงสงผลใหมีการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ มีคุณภาพท่ีดีข้ึน ดังน้ี 
 

1.ระดับหลักสูตร 

1.1 ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม พบวา มีผลการ

ประเมินคุณภาพท่ีสูงข้ึน อยางตอเน่ือง ดังน้ี 

1.1.1 ปการศึกษา 2557 ผลการประเมิน

ได 2.08 คะแนน คุณภาพระดับ ปรับปรุง 

1.1.2 ปการศึกษา 2558 ผลการประเมิน

ได 2.91 คะแนนคุณภาพระดับ พอใช 

1.1.3 ปการศึกษา 2559 ผลการประเมิน

ได 3.05 คะแนนคุณภาพระดับ พอใช 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2557 – 2559 ท่ีมีผลการประเมิน “ระดับด”ี ดังน้ี 

1.2.1 ปการศึกษา 2557  หลักสูตรท่ีมีผล

การประเมิน ระดับดี จํานวน 4 หลักสูตร จาก

ท้ังหมด 56 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 7.14 

1.2.2 ปการศึกษา 2557  หลักสูตรท่ีมีผล

การประเมิน ระดับดี จํานวน 32 หลักสูตร จาก

ท้ังหมด 55 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 58.18 

1.2.3 ปการศึกษา 2559  หลักสูตรท่ีมีผล

การประเมิน ระดับดี จํานวน 45 หลักสูตร จาก

ท้ังหมด 55 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 81.82 

5-5.3-NSRU-QA-26 

แผนปรับปรุงคุณภาพ  

ปการศึกษา 2559  

5-5.3-NSRU-QA-27 

รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปรับปรุงคุณภาพ             

ปการศึกษา 2559  

5-5.3-NSRU-QA-28 

รายงานผลการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2557, 2558, และ 2559 
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2.ระดับคณะ 

ผลการประ เมินตั วบ ง ช้ี ท่ี  5 .2  ผลการ

บริหารงานของคณะ พบวา มีผลการประเมิน

คุณภาพท่ีสูงข้ึน อยางตอเน่ือง ดังน้ี 

2.1 ปการศึกษา 2557 ผลการประเมินได 

3.36 คะแนน คุณภาพระดับพอใช 

2.2 ปการศึกษา 2558 ผลการประเมินได 

4.06 คะแนนคุณภาพระดับ ดี 

2.3 ปการศึกษา 2559 ผลการประเมินได 

4.07 คะแนน คุณภาพระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก

หลักสตูรผานองคประกอบท่ี 1 

การกํากับมาตรฐาน 

      ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรองคประกอบ

ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน พบจํานวน 3 หลักสูตรไม

ผานเกณฑการกํากับมาตรฐาน ไดแก 

      1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา 

      2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

      3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

5-5.3-NSRU-QA-29   

ผลการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร    

ปการศึกษา 2559 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปท่ีแลว 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปนี้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 คะแนน 
 

 

จุดแข็ง 

-ไมมี- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

1. ควรใหความสําคัญตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรและคณะดําเนินการและจัดสรรงบประมาณ ใหเหมาะสมตอ

การพัฒนาตามตัวบงชี้ใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ผูกํากับและผูรับผิดชอบตามองคประกอบตัวบงชี้ตองตระหนักและใหความสําคัญในการกํากับ

ติดตามอยางตอเนื่อง 



 
 

สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

 

 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

 / = บรรลุ 

x = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 คะแนน 167.70/55 3.05 X 3.05 พอใช  

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 24 (102x100)/396.5 25.73 / 3.22 พอใช  

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 30.12 (102x100)/396.5 25.73 X 2.14 ปรับปรุง  

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 1  3.68 ดี  

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 5.00 คะแนน 22.55/5 4.51 X 4.51 ดีมาก  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

3.51 คะแนน 19.22/5 3.84 / 3.84 ดี  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 2  4.45 ดี  
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องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของสถาบัน 

5 ขอ 7 ขอ / 5.00 ดีมาก  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.00 คะแนน 20.36/5 4.07 / 4.07 ดี  

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 
5 ขอ 5 ขอ / 4.00 ดี  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5  4.36 ดี  

เฉล่ียคะแนนรวม 5 องคประกอบ  4.22 ดี  
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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 2.68 5.00 3.05 3.68 คุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.51 5.00 3.84 4.45 คุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 4.50 4.07 4.36 คุณภาพระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.29 4.86 3.65 

4.22 คุณภาพระดับด ี
พอใช ดีมาก ดี 

 

 



สวนที่ 4 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ประจําปการศึกษา 2559 
 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา   ศรีเรืองฤทธิ์    ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ    วิชชุวรนันท   รองประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเนาว    เสาวกูล    กรรมการ 
อาจารยธนัตถา      กรพิทักษ   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวม่ัง    กรรมการและเลขานุการ 

 

2. บทสรุปโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

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

จ.นครสวรรค เปนมหาวิทยาลัยท่ีจัดอยูในประเภทสถาบันกลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  เปนสถาบันการ ศึกษาระดับ อุดม ศึกษา  สั ง กัดสํ านั กงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธกิาร เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนฝกหดัครูมูลกสิกรรม” ประจํา

มณฑลนครสวรรค ตอมาในป  พ.ศ.2475 ไดมีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน     

ป  พ.ศ.2477 ไดตั้งเปนโรงเรียนประถมสามัญเกษตรกรรม ในป พ.ศ.2498 ตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูนครสวรรค และ

ในป พ.ศ.2511 ตั้งเปนวิทยาลัยครูนครสวรรค ตอมาใน วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 ไดรับพระราชทานชื่อจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนสถาบันราชภัฏนครสวรรค และวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 

ไดรับการจัดตั้งใหเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” จนถึงปจจุบัน 

ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย มีคณะวิชาตางๆ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีและบัณฑิตวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร ีจํานวน 50 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร มีจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด 12,351 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 11,605 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

จํานวน 180 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 520 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 46 คน มีจํานวนอาจารยประจํา

ท้ังสิ้น 396.5 คน จําแนกเปน อาจารยคุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 3 คน คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 291.5 คน     

และคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 102 คน โดยมีตําแหนงทางวิชาการ ไดแก อาจารย จํานวน 294.5 คน ผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน 94 คน และรองศาสตราจารย จํานวน 8 คน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีผลการประเมินตามองคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2559 อยูในระดับดี (4.22 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) โดยมีผลการประเมิน ระดับดี

มาก จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และ

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และมีผลการประเมิน
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ระดับดี จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (3.68 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (4.45 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (4.36 

คะแนน จากระดับ 5 คะแนน)  
 

3.ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวาง ปการศึกษา 2558 กับ ปการศึกษา 2559 

องคประกอบตัวบงช้ี 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.91 พอใช 3.05 พอใช 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.17 พอใช 3.22 พอใช 

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.94 ปรับปรุง 2.14 ปรับปรุง 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 ด ี 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 1 3.40 พอใช 3.68 ดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 
5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 5.00 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.13 ดี 3.84 ดี 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 2 4.71 ดีมาก 4.45 ดี 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 
4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.06 ด ี 4.07 ด ี
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องคประกอบตัวบงช้ี 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 4.00 ด ี 4.00 ด ี

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5 4.02 ดี 4.36 ดี 

เฉล่ียคะแนนรวม 5 องคประกอบ 4.09 ดี 4.22 ดี 
 

4. กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวาง ปการศึกษา 2558 กับ ปการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  

 จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีมาตรการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 30,000 บาท 

และรองศาสตราจารย 60,000 บาท จึงทําใหมีอาจารยอยูระหวางยื่นขอผลงานทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 22 คน และ รองศาสตราจารย จํานวน 4 คน 
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ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

1. ควรเรงรัดการปรับปรุงคุณภาพ ในหลักสูตรท่ียังมีผลการประเมินระดับปานกลาง (6 หลักสูตร) และ

เม่ือพิจารณาพบวา มีคาคะแนนนอยในองคประกอบท่ี 3 ทุกหลักสูตร องคประกอบท่ี 6 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และองคประกอบท่ี 4 ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการภาครัฐแนวใหม 

2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการสงเสริม ชี้แจง ทําความเขาใจ แกคณาจารยเพ่ือยกระดับการบริหาร

จัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

1. ควรมีแผนพัฒนาอาจารยและเรงรัด ใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ในคณะท่ีมีสัดสวนอาจารย

ปริญญาเอก นอย ไดแก คณะวิทยาการจัดการ (14.67%) และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (18.03%) 

2. มหาวิทยาลัยมีแผนการสงเสริมใหคณาจารยเขารับการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา โดยจัดเปน

โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหแกคณาจารยท่ีสนใจ ซ่ึงในการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแกคณาจารยแตละราย จะใชงบประมาณจํานวนมาก จึงมีขอจํากัดในดานของจํานวนอาจารยท่ีจะยื่นขอ

ทุนในแตละปงบประมาณ 
 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนและเรงรัดคณาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ

โดยเฉพาะคณะท่ียังมีปริมาณนอยและยื่นขอนอย ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ คณะครุศาสตร 
 

ตัวบงช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

1. ควรมีการเก็บรวบรวมสถิติการใหบริการและวิเคราะหผลการใหคําปรึกษาและการใหบริการอ่ืนๆ ใน

ทุกชองทางท้ังในดานการใหบริการทางตรงโดยกองพัฒนานักศึกษาและการใหบริการผานสื่อสังคมออนไลน 

2. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ควรหาจุดเนนของกิจกรรม

ในแตละปและสรางความหลากหลายของกิจกรรมเพ่ือสรางโอกาสในการหางานของนักศึกษา รวมถึงการศึกษาตอดวย 

3. กรณีระบบการประเมินผลการใหบริการนั้น ควรดําเนินการผานออนไลน 
 

ตัวบงช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้ 

1. การจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาควรเพ่ิมการมีสวนรวมของสโมสรนักศึกษาระดับคณะ 

2. การจัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพควรเพ่ิมกลุมเปาหมายถึงระดับสาขาหรือหัวหนาหมูเรียน 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศและมีระบบและกลไกการบริหารเพ่ือพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

สงผลใหนักวิจัยความเชี่ยวชาญมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน เชน 1% - 2% ของเงินรายไดโดยขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําผลงานวิจัยไปเผยแพรระดับชาติและนานาชาติโดยผาน

กรรมการพิจารณาอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรมีการนําระบบสารสนเทศท่ีมีอยูแลว คือ NSRU-MIS นําไปใชในการบริการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและจัดระบบการวิจัยใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการจัดกลุมขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการตัดสินใจได เชน 

กลุมการตีพิมพเผยแพร การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน จํานวนนักวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย เปนตน  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบงช้ีนี้ 

1. การกํากับและติดตามการบริหารงานวิจัยนั้น ควรเริ่มอยางนอยไตรมาสท่ี 2  

2. การประสานขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวบงชี้ควรอยูในรูปแบบเดียวกัน 
 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและการทํางานวิจัยควรดําเนินการ

ใหครบทุกคนหรือเสนอเปนโครงการวิจยัแบบสหวิทยาการ 

2. การกํากับและติดตามการจัดสรรงบประมาณหรือการเสนอของบประมาณใหครอบคลุมทุกหนวยงาน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบงช้ีนี้ 

การกําหนดการติดตามจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหมีการรายงานจากหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีคะแนนท่ี

สูงข้ึนและไดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กําหนดงบประมาณในการเผยแพรผลงานใหเหมาะสมตามคาคะแนนของผลงานการตีพิมพ 

2. ตองหามาตรการสงเสริมและพัฒนาคณะหรือหนวยงานท่ีมีผลคะแนนท่ีต่ํา เพ่ือพัฒนาใหสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบงช้ีนี้ 

ดําเนินการตรวจสอบและตรวจติดตามคาคะแนนตัวบงชี้นี้อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีคาคะแนนเพ่ิมข้ึน 
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องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

 จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกและมีความเขมแข็ง 

2. มหาวิทยาลัยมีขอมูลเชิงพ้ืนท่ีพรอมใหบริการวิชาการ 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและสามารถบูรณาการรวมกันได 

4. มหาวิทยาลัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรขยายผลตอยอดสูงานวิจัย 

2. ตองหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก 

3. ตองพัฒนาฐานขอมูลดวยระบบสารสนเทศ 

4. ควรกําหนดชุมชนเปาหมายในการพัฒนาใหชัดเจนตั้งแตเริ่มตนซ่ึงเปนความรวมมือจากคณะตางๆ ใน

เชิงบูรณาการและหนวยงานภายนอกเพ่ือใหชุมชนเปาหมายมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการดําเนินกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตลอดปและเปนหนวยงานท่ีขับเคลื่อนงานดานวัฒนธรรมของจังหวัดไดเปนอยางดี เนื่องจากมีการจัดทํา

ฐานขอมูลดานวัฒนธรรมสามารถสืบคนไดและเปนสวนท่ีดําเนินงานในโครงการท่ีสําคัญของจังหวัดนครสวรรค 

 แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานบุคลากรและจังหวัดนครสวรรคเปนเมืองท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงควรสงเสริมการศึกษาและวิจัยเพ่ือคนหาความหลากหลายทางชาติพันธุ วฒันธรรมพ้ืนบาน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการรักษาวัฒนธรรมสูการสรางมาตรฐานและเผยแพรใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติตอไป 

2. ดวยศักยภาพของระบบและกลไกทางดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยมี อาจ

พิจารณาดําเนินการตอยอดในการสรางมาตรฐานทางวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรกําหนดนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนในการสงเสริมการศึกษาและวิจัยเพ่ือคนหาความ

หลากหลายทางชาติพันธุ วัฒนธรรมพ้ืนบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการรักษาวัฒนธรรมสูการสรางมาตรฐานและ

เผยแพรใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติตอไป  
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง/จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมีความชัดเจนท้ังในการควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรออกแบบการทํางานและกําหนดเปาหมายการทํางานในเชิงลึกในเนื้อหาของคุณภาพตามเกณฑในแต

ละตัวบงชี้ ไดแก คุณภาพของการบริการในชุมชนเปาหมาย การบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลองการปฏิบัติงานจริง หลัก

ธรรมาภิบาลในแตละขอตองเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงพรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เปนตน 
 

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

สถาบัน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

1. ในขอ 1 การพัฒนาแผนกลยุทธตองกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จของแผนกลยุทธ โดย

เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือจะสามารถระบุการบรรลุหรือไมบรรลุเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

2. ในขอ 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินตอง

เขมขนและมีความชัดเจนในการวิเคราะหตามประเด็นตางๆ เชน สัดสวนคาใชจายดานตางๆ ความคุมคาในการเปด

หลักสูตร และโอกาสในการแขงขัน และควรทําการกํากับติดตามในหลายวิธีการมากกวาการจัดอบรมใหความรูอยาง

เดียว 

3. ในขอ 3 การดําเนินงานตามแผนบริหารความความเสี่ยงนั้น ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีเสนอไวใหชัดเจน และกําหนดความสําเร็จท่ีแสดงถึงความเสี่ยงท่ีลดลงหรือไมเกิด

ความเสียหายใหมีความชัดเจน และควรพิจารณาความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับบริบทงานจริงเพ่ิมเติม 

4. ในขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลนั้น ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการเก็บขอมูลและกํากับติดตามการดําเนินงานใหครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีชัดเจน ไดแก สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี เปนตน โดยหลักธรรมาภิบาลแตละประการจะมีการสรุปผลการดําเนินงาน 

คําอธิบาย เอกสาร ภาพประกอบ (ถามี) ฯลฯ แลวจึงรวบรวมทําเปนเลมรายงานการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล

ประจําปเพ่ือประกอบการรายงาน 

5. ในขอ 6 มหาวิทยาลัยควรสรางระบบและกลไกในการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิม

ความกาวหนาในตําแหนงวิชาชีพตามกรอบอัตราท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และพิจารณาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการ

ใหบุคลากรท้ังในสวนกลางและศูนยการศึกษายานมัทรีเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานและสรางขวัญกําลังใจ 

6. ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ โดยนําขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินและสภา

มหาวิทยาลัย ไปจัดทําแผนงาน/กิจกรรม/โครงการในรอบปการศึกษานั้น ๆ  
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5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

1. ควรใหความสําคัญตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรและคณะดําเนินการและจัดสรรงบประมาณ ใหเหมาะสมตอการ

พัฒนาตามตัวบงชี้ใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ผูกํากับและผูรับผิดชอบตามองคประกอบตัวบงชี้ตองตระหนักและใหความสําคัญในการกํากับติดตาม

อยางตอเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ประจาํปการศึกษา 2559 
ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ 

 

 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 คะแนน 167.70/55 3.05 X 3.05 พอใช  

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 24 (102x100)/396.5 25.73 / 3.22 พอใช  

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 30.12 (102x100)/396.5 25.73 X 2.14 ปรับปรุง  

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 1  3.68 ดี  

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 5.00 คะแนน 22.55/5 4.51 X 4.51 ดีมาก  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

3.51 คะแนน 19.22/5 3.84 / 3.84 ดี  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 2  4.45 ดี  
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องคประกอบตัวบงช้ี 

 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  

/ = บรรลุ 

x = ไมบรรลุ 

 

คะแนน 

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือ ขอ) 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6 ขอ 6 ขอ / 5.00 ดีมาก  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4  5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของสถาบัน 

5 ขอ 7 ขอ / 5.00 ดีมาก  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.00 คะแนน 20.36/5 4.07 / 4.07 ด ี  

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 
5 ขอ 5 ขอ / 4.00 ดี  

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5  4.36 ดี  

เฉล่ียคะแนนรวม 5 องคประกอบ  4.22 ดี  
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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 2.68 5.00 3.05 3.68 คุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.51 5.00 3.84 4.45 คุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 4.50 4.07 4.36 คุณภาพระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.29 4.86 3.65 

4.22 คุณภาพระดับด ี
พอใช ดีมาก ดี 

 
 



 
 

 

ภาคผนวก ก 
ขอมูลพ้ืนฐานระดับมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2559 



ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ปการศึกษา 2559 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 14 13 7 12 9 55 

- ---ระดับปริญญาตร ี 10 12 7 12 9 50 

- ---ระดับ ป.บัณฑิต 1 - - - - 1 

- ---ระดับปริญญาโท 2 1 - - - 3 

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

- ---ระดับปริญญาเอก 1 - - - - 1 

- ---จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - - - - - - 

จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - - - - - 

- ---ระดับปริญญาตร ี - - - - - - 

- ---ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - 

- ---ระดับปริญญาโท - - - - - - 

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

- ---ระดับปริญญาเอก - - - - - - 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 3,640 4,294 2,096 1,497 824 12,351 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 2,914 4,274 2,096 1,497 824 11,605 

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

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 500 20 - - - 520 

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

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  46 - - - - 46 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 57.5 122 54.5 95.5 67 396.5 

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา  

1 1 - - 1 3 

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

33.5 99 46.5 63.5 49 291.5 

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  

23 22 8 32 17 102 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย 46.5 103 36.5 70.5 38 294.5 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 1 1 - - 1 3 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 31.5 90 34.5 55.5 34 245.5 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 14 12 2 15 3 46 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 9 18 17 23 27 94 

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

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1 9 12 10 14 46 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 8 9 5 13 13 48 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 1 1 2 2 8 

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

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1 - - - 1 2 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 1 1 2 1 6 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย - - - - - - 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - - - - - - 

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

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 65 67 55 60 51 298 

- - --ระดับปริญญาตร ี 1 62 - - - 63 

- - --ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - 

- - --ระดับปริญญาโท 39 5 47 40 39 170 

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

- - --ระดับปริญญาเอก 25 - 8 20 12 65 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 65 67 55 60 51 298 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ 51 56 37 43 29 216 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 13 10 17 15 21 76 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย 1 1 1 2 1 6 

- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย - - - - - - 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 84 21 14 35 27 181 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

43 4 6 14 12 79 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- - --บทความสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

4 - 1 1 2 8 

- - --ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - - 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล

TCI กลุมท่ี 2 

5 1 2 1 3 12 

- - --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 

28 4 5 10 4 51 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 5 - 4 - 10 

- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 

- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 

- - - - - - 

- - --ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - 1 - 2 - 3 

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

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

- 4 - 1 3 8 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

- - - - - - 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online 

- - - - - - 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 3 1 - - - 4 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - - - - - - 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - - 1 1 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - - - 1 1 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 1 - 2 1 4 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรบัการอางอิงในฐานขอมูล

TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

- - - - - - 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด 729 603 482 288 169 2,271 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ

การศึกษา 

593 483 392 244 139 1,851 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ

อาชีพอิสระ) 

391 391 338 208 94 1,422 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 138 61 39 4 29 271 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - - - - - - 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว - - - - - - 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 64 20 - 4 1 89 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท - - - 2 - 2 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร - - - - - - 

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

- - - - - - 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ 5) 

4.49 4.38 4.51 3.50 4.21 4.33 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

64 13 - - - 77 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

55 13 - - - 68 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัทําเปนประกาศใหทราบ

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

- - - - - - 

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - - 

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

- ---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 

7 - - - - 7 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏอยูในฐานขอมลู

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - - - - - 

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online 

- - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - - - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 86 24 - - - 110 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

2 - - - - 2 

- ---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 - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ---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 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏอยูในฐานขอมลู

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - - - - - 

- ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online 

- - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน - - - - - - 

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - - - - - - 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 2 - - - - 2 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 22.18 3,992.00 1,452.27 2,090.58 684.3 8,241.33 

- ---ระดับอนุปริญญา - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ 
คณะ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

คณะ 
วิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

- ---ระดับปริญญาตรี 1,559.23 3,992.00 1,452.27 2,090.58 684.3 9,778.38 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต 180 - - - - 180 
- ---ระดับปริญญาโท 96.31 0.58 - - - 96.89 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - - - - 
- ---ระดับปริญญาเอก 7.96 - - - - 7.96 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 690,000 2,767,700 929,200 5,418,200 3,015,720 12,820,820 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 5,418,200 3,015,720 8,433,920 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 690,000 2,767,700 929,200 - - 4,386,900 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,015,000 - - 507,780 522,000 2,044,780 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 507,780 522,000 1,029,780 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,015,000 - - - - 1,015,000 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 57.5 120 52.5 89.5 67 386.5 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 89.5 67 156.5 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 57.5 120 52.5 - - 230 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - - - - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

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

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 2 2 6 - 10 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - 6 - 6 

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

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - 2 2 - - 4 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - - - - - - 

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

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

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

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

19 3 14 12 12 60 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - 12 12 24 

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

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 3 14 - - 36 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

30 - 1 5 4 40 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - 5 4 9 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

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

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 - 1 - - 31 

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - - 

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

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

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

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

2 1 2 - 15 20 

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

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - - - - 5 5 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 1 2 - 5 10 

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 

5 5 5 9 7 31 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - 9 7 16 

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

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 5 5 - - 15 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - - 6 - 6 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - 6 - 6 

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

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

ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 

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

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

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

ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว - - - - - - 

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

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

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

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - - - - - - 

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

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

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

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - - - - - - 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

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

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

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว - 5 - - 3 8 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - 3 3 

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

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 5 - - - 5 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- - - - - - 

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

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

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

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

- - - - - - 

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

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

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

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 1 - - - 1 

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

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

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

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 1 - - - 1 
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะครุศาสตร 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

คณะ 

วิทยาการ

จัดการ 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

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

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

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

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - - - - 1 1 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - 1 1 

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

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

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน - - - - 1 1 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - 1 1 

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

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

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - - - - 3 3 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - 3 3 

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

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

 



 
 
 

ภาคผนวก ข 
คําสั่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ  

คําสั่ง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 

ที ่ ๑๑๓๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับสถำบัน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ๒๕๔๕) หมวด ๖ ว่ำด้วย 
มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมำตรำ ๔๘ ให้สถำบันกำรศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับสถำบัน โดยคณะกรรมกำรฯ ซึ่งเป็นตัวแทนตำมคุณสมบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำร       
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดุสิตำ อำคำร ๑๔  ชั้น ๒ 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                           
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับสถำบัน ดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๑. ผศ.ดร.ปรีชำ ศรีเรืองฤทธิ์    ประธำนกรรมกำร 
๒. รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. ผศ.ดร.ส ำเนำว์ เสำวกูล  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ธนัตถำ กรพิทักษ ์  กรรมกำร 

๕. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ เขียวมั่ง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๖. ผศ.รัตนะ ยศเมธำกุล  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. อำจำรย์ ดร.สมพร พูลพงษ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่ของประธานกรรมการ 
๑. ควบคุมดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำร     
๒. ศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และมอบหมำยงำนตำมองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
๓. ก ำกับดูแลกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 
๔. ให้ค ำแนะน ำและชี้ประเด็นส ำคัญในกำรปรับปรุงแก้ไข หรือแนวทำงกำรพัฒนำ 

แก่สถำบัน 
             /หน้ำที่ของรองประธำน... 
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- ๒ -

หน้าที่ของรองประธานกรรมการ 
๑. ศึกษำข้อมูลกำรรำยงำนเพ่ือให้ค ำแนะน ำ และชี้ประเด็นส ำคัญในกำรปรับปรุง

แก้ไขหรือแนวทำงกำรพัฒนำแก่สถำบัน 
๒. ก ำกับดูแลกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบตัวบ่งชี้ตำมที่

ประธำนมอบหมำย 
๓. ประสำนงำนกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ซ้ ำซ้อน 

โดยเฉพำะในกรณีที่มีกำรแยกย้ำยกันในกำรตรวจสอบและสัมภำษณ์ 
๔. ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพ สรุปผลกำรตรวจติดตำม

ประเมินคุณภำพของแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
๕. ดูแลกำรเขียนรำยงำนผลตรวจติดตำมประเมินคุณภำพให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 

หน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการเลขานุการ 
๑. ศึกษำข้อมูลกำรรำยงำนของสถำบัน 
๒. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถำบัน 
๓. ร่วมด ำเนินกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่ได้รับ

มอบหมำย 
๔. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนที่ได้จำกตรวจติดตำมประเมินคุณภำพ มอบให้เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรหลังจำกเสร็จสิ้นกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพ 
๕. รับผิดชอบในกำรศึกษำปัญหำและเขียนรำยงำนตำมที่ประธำนกรรมกำร หรือ  

รองประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
๖. เสนอรำยงำนกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรของ

สถำบัน 

หน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการ 
๑. ติดต่อประสำนข้อมูลและหลักฐำนอ้ำงอิง เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ 
๒. รับผิดชอบงำนผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพ 
๓. ติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมประเมินคุณภำพให้แล้วเสร็จ           

ตรงเวลำที่ก ำหนด 
๔. จัดท ำระบบ CHE QA Online ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเสนอประธำนกรรมกำร 

เพ่ือยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง และส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) ต่อไป 

 /ขอให้คณะกรรมกำร... 
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- ๓ -

ขอให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๓๑  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บัญญัติ  ช ำนำญกิจ) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมิน 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินคณะครุศาสตร 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินสํานักงานอธิการบดี 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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รายช่ือผูจัดทํา 

 

 ที่ปรึกษา 
 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ  ชํานาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 อาจารย ดร.ประจักร  รอดอาวุธ   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อาจารยปราชญ  ปรัชญาพันธ   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

รองศาสตราจารยวุฒิชัย  ประภากิตติรัตน  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน  ปราณี  รองอธิการบดีฝายวิจัยและนโยบาย 

 อาจารยประยุทธ  สุระเสนา   รองอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

 อาจารยแวววัน  ชมพูนุท ณ อยุธยา  ผูชวยอธิการบดี 

และรักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 นายมงคล  แพทองคาํ    ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

  

 

 คณะผูจัดทํา 
  

 ดร.เตือนใจ  บรรเจิดกิจ    หัวหนากลุมงานมาตรฐานการศึกษา 

 นายจิณณวัฒน  สุวรรณ    นักวิชาการศึกษา กลุมงานมาตรฐานการศึกษา 

 นางสาวรจนา  ขันกสิกรรม   ผูปฏิบัติงานบริหาร กลุมงานมาตรฐานการศึกษา 
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