
 

ส่วนที่  1 
ส่วนน า 

 
1.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง ประวัติความเป็นมา  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เป็นคณะหนึ่งท่ีสังกัดอยู่ใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม 

ปี  พ.ศ.2544  สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์   ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ. 2548 

ปี พ.ศ. 2549  ได้มีการแบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี  27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี ้
 1.  ส านักงานคณบดี  
 2.  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
 3.  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 4.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
 
1.2  ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
       ปรัชญา/ปณิธาน  
 สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝุใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 
 
       วิสัยทัศน์  
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน โดยการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
 
       พันธกจิ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค ์
2. วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่   
    ท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบ 

         สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

  2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น  
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและ 
     ท้องถิ่น 

2. มีผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได ้
3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน  

     และการวิจัย 
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ผู้ช่วยคณบดีฝุายมาตรฐาน 
(อ.นพดล  ชุ่มอินทร์) 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ 
(อ.พรพรรณ  จิอู๋) 

1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
     1.3.1 โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
     
    
 

คณบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์) 

ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
(ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน) 

รองคณบดีฝุายบริหาร 
(ผศ.ศรวณะ  แสงสุข) 

 

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
(อ.ชัชชัย  เขื่อนธรรม) 

(ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์) 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี 

(อ.อนุสรณ์  สินสะอาด) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ) 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
(อ.ชื่นจิต  พงษ์พูล) 
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      1.3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
            
 
 
 

  

คณบดี 

ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 

รองคณบดีฝุายบริหาร 

รองคณบดีฝุายกิจการ

นักศึกษา 

รักษาราชการแทนหัวหน้า 

ส านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายมาตรฐาน 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หัวหน้าสาขาวิชา 

หัวหน้าสาขาวิชา 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการ

นักศึกษา 
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1.4 รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ คณบด ี
2. นายวิรัช  ตั้งประดิษฐ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอดุลย์  ศรีประทักษ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายวัฒนโชติ  ตุงคเตชะ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ประกิจ  ณรงค์ตะณุพล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสุรศักดิ์  จันโทริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายวิสูตร  จิตสุทธิภากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน รองคณบดีฝุายวิชาการ 
9. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข รองคณบดีฝุายบริหาร   
10. นายชัชชัย  เขื่อนธรรม   รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
11. ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
12. ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. นายอนุสรณ์  สินสะอาด   หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
14. ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ   ตัวแทนอาจารย์ 
15. นายวีระชาติ  จริตงาม ตัวแทนอาจารย์ 
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ คณบด ี
2. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน รองคณบดีฝุายวิชาการ 
3. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข รองคณบดีฝุายบริหาร   
4. นายชัชชัย  เขื่อนธรรม   รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
5. ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
6. ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. นายอนุสรณ์  สินสะอาด   หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
8. นายนพดล  ชุ่มอินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝุายมาตรฐาน 
9. นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ 
10. นางสาวช่ืนจิต  พงษ์พูล ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
11. นายทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 
12. นายปฐมพงษ์  จิโน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
13. นายธันวา  ไวยบท หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
14. ดร.ณิชา  กาวิละ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
15. นายมานัส  รอดชื่น หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบ 
16. นายสุริยา  อดิเรก หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 
17. นางสาวอาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
18. นายณัฐเศรษฐ์  น้ าค า หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
      จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 

คณะ ภาควิชา 
จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีก

าร
เก

ษต
รแ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ีอุต

สา
หก

รร
ม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร     
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)     
  1.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1   1 
   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     

 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1   1 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
1.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี) 
(อส.บ. 4 ปี เทียบโอน) 

    

  1.1  สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 1   1 
2.  หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ปี), (ศล.บ. 4 ปี เทียบ
โอน) 

    

     2.1  สาขาวิชาการออกแบบ 1   1 

   -  แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     

   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     

   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์     

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ. 4 ปี)     

     3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 1   1 

     3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 1   1 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)     

     4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1   1 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)     

     5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1   1 

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม     

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม     

รวม 8   8 
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1.7  จ านวนนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 * (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2557) 
        1.7.1 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ 

คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (ภาคปกติ) 

ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปี
ที่ 2 

ชั้นปี
ที่ 3 

ชั้นปี
ที่ 4 

ชั้นปี
ที่ 5 

รวม 

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีก

าร
เก

ษต
รแ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ีอุต

สา
หก

รร
ม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร       
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)       
  1.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์       
   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 41 9 20 7  77 
   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 27  9 3  39 
   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 26  7 7  40 
 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 9 8 3  33 
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี), 
(วท.บ. 4 ปี เทียบโอน) 

      

  1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    16 1 17 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 2 ปี)       
  2.1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม)       
3.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี),  
    (อส.บ. 4 ปี เทียบโอน) 

      

  3.1  สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 30 30 5 4  69 
4.  หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ปี), (ศล.บ. 4 ปี เทียบโอน)       
     4.1  สาขาวิชาการออกแบบ       
   -  แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 25 39 37 51 1 153 
   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30 12 17 3  62 
   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์       
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ. 4 ปี) ,  
(วศ.บ. 4 ปี เทียบโอน) 

      

      5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 41 2 8 4 1 56 
      5.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 44 14 31 10 2 101 
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)       
     6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 36 27 28   91 
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)       
     7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
      - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 35 4 3   42 
      - แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม       

รวม 348 146 173 108 5 780 
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     1.7.2 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
 

คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (ภาค กศ.บป.) 

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

ชั้นปีที่ 
5 

รวม 

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีก

าร
เก

ษต
รแ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ีอุต

สา
หก

รร
ม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร       
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)       
  1.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์       
   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช       
   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์       
   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า       
 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี),  
    (วท.บ. 4 ปี เทียบโอน) 

   
  

 

  1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม       
2.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี),  
    (อส.บ. 4 ปี เทียบโอน) 

   
  

 

  2.1  สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม       
3.  หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ป)ี, (ศล.บ. 4 ปี เทียบโอน)       
     3.1  สาขาวิชาการออกแบบ       
   -  แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   7 8 3 18 
   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       
   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์       
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ. 4 ปี) , (วศ.บ. 4 ปี เทียบโอน)       
      4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน       
      4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต       
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ป)ี       
     5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม       
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)       
     6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
      - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 25 12    37 
      - แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม       

รวม 25 12 7 8 3 55 
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1.8  จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
     1.8.1 จ านวนอาจารย์ จ าแนกวุฒิทางการศึกษา   
     ตารางที่ 1.8.1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

คณะ/กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ภาคเทคโนโลยีการเกษตร     

    1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - 8 7 15 

    2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 4 1 5 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

    1. สาขาวิชาออกแบบ - 11 1 12 

    2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม - 6 - 6 

    3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 4 1 5 

    4. สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม - 7 1 8 

    5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 1 9 - 10 

    6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน - 6 1 7 

รวม 1 55 12 68 

 
     1.8.2 จ านวนอาจารย์ จ าแนกต าแหน่งทางการวิชาการ   
       ตารางที่ 1.8.2  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 

 
คณะ/กลุ่มสาขาวิชา 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร      
 1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8 7 - - 15 
 2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

3 2 - - 5 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
    1.  สาขาวิชาออกแบบ 9 3 - - 12 

    2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4 3 - - 6 
    3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 2 - - 5 
    4.  สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 7 - - - 8 
    5.  สาขาวิศวกรรมพลังงาน 7 1 - - 7 
    6.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต     11 2 - - 10 

รวม 48 20 - - 68 
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      1.8.3 บุคลากรจ าแนกวุฒิทางการศึกษา     
           ตารางที่ 1.8.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

คณะ/กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ รวม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6 2 - 1 9 

รวม 6 2 - 1 9 
 

1.9 งบประมาณ  และอาคารสถานที่ 
      1.9.1  งบประมาณ ประจ าปี 2556 

ชื่องาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีฯ 483,739 2,499,446 2,983,185 
2. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า - 100,000 100,000 
3. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตสู ่
   มาตรฐานสากลสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องกล 56,000 323,902 379,902 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 79,626 52,000 131,626 
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการสาขาวิชาการออกแบบ 180,000 215,000 395,000 
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
   ระดับศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 51,756 152,200 203,956 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13,393 122,780 136,173 
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 59,571 15,000 74,571 
9. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน 
   การสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30,600 75,726 106,326 
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
     ศึกษาแห่งชาติ (TQF)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 40,000 29,946 69,946 
11.โครงการการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร ์
    และเทคโนโลยีการอาหาร 43,442 34,000 77,442 
12. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 4,250,000 - 4,250,000 
13.โครงการส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 40,000 - 40,000 
14. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 80,000 - 80,000 
15. โครงการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม 100,000 - 100,000 
16. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 175,000 200,000 375,000 
17. โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกัน 
    คุณภาพทางการศึกษา 100,000 - 100,000 
18. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะ 764,096 408,000 1,172,096 

รวมท้ังสิ้น 5,288,127 3,620,000 8,908,127 
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     1.9.2 งบประมาณ ประจ าปี  2557 

ชื่องาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรายได้ 

1.โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  1,291,500 1,291,500 
2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกต ิคณะเทคโนโลยีฯ 674,000 200,000 874,000 
3.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคกศ.บป.คณะเทคโนโลยีฯ  220,000 220,000 
4.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ 1,500,000  1,500,000 
5.โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า 105,500 94,500 200,000 
6.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรม   
   พลังงานและวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 471,070 50,000 521,070 
7.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟูา 
  อุตสาหกรรม 182,520  182,520 
8.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบ 413,250 113,000 526,250 
9.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ   
  จัดการอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี 164,760 75,000 239,760 
10.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลย ี
    อุตสาหกรรม ทล.บ.2 ปี 226,670 47,400 274,070 
11.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลย ี
     การผลิตสัตว ์ 115,380 12,000 127,380 
12.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลย ี
     การผลิตพืช 134,000 61,900 195,900 
13.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลย ี
     การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 103,920 21,000 124,920 
14.โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
    และเทคโนโลยีการอาหาร 50,930 75,000 125,930 
15.โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงาน 
    บริการวิชาการ  

330,000 
 

330,000 
 

16.โครงการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม  150,000 150,000 
17.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  705,000 705,000 
18.โครงการการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากร และการจัดการความรู้ในองค์กร  250,000 250,000 
19.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะ 100,000 1,177,500 1,277,500 

รวมท้ังสิ้น 4,242,000 4,873,800 9,115,800 
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     1.9.3 อาคารสถานที่ 
หน่วยงาน รายชื่ออาคาร (อาคารที่รับผิดชอบ) รวม 

1. ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาคาร 11  1 

2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีฯ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 1 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

อาคารปฏิบัติการเลี้ยงสัตว ์ 3 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อาคารปฏิบัติการเห็ด 1 
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1. อาคารปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

2. อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
3. ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ 

1 
1 

รวม 8 
 
1.10 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 -  การเกษตรและงานช่างอุตสาหกรรม 
 -  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 -  วิศวกรรมศาสตร์ 
 
1.11   ตารางสรุปข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของผลการประเมินปี 2555 
ผลการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
1. ปรัชญา  ปณิธาน  
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินงาน 

1.1  มีการก าหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน 
การพัฒนากลยุทธ์ แผน
ด าเนินงานและมีการก าหนด
ตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ 

1.ขาดการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

1.มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของคณะรายงานต่อ
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

  2.ควรก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินของประเด็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ที่สามารถวัด
ความส าเร็จได้ชัดเจน 

1.คณะมีการประชุม
ก าหนดค่าเปูาหมายของตัว
บ่งช้ีผลการด าเนินงานของ
แต่ละกลยุทธ์ของคณะ 

2. การผลิตบัณฑิต 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนักศึกษา 

1.ควรมีการระบุเกณฑ์ประเมิน
ตามเปูาหมายให้ชัดเจน 
 

1.ระบุเกณฑ์การประเมินให้
ชัดเจน 

4. การวิจัย 4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

1.ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลในการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลใน

1.สรรหา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของผลการประเมินปี 2555 
ผลการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
การจัดงบประมาณในปีถัดไปและ
เป็นการส่งเสริมการสนับสนุนพันธ
กิจการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

โครงการวิจัย และบริการ
วิชาการ 

 สมศ.5 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

1.ควรสนับสนุนให้อาจารย์และ
นักวิจัย สร้างผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถ
ตีพิมพ์ได้ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติหรือสามารถตีพิมพ์ได้ใน
วารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลของ 
SJR หรืออยู่บนฐานข้อมูล ISI 

1.โครงการอบรมการเขียน
บทความเพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 

 สมศ.6 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์

1.ควรสนับสนุนให้อาจารย/์
นักศึกษาสร้างผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ให้มากข้ึน 
 

1.ในหลายสาขาวิชามีการ
สนับสนุนให้นักศึกษาด าเนิน
โครงงานวิจัย เป็นงาน
สร้างสรรค์ที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน และผู้อื่น 
2.คณาจารย์มีการด าเนิน
โครงงานวิจัยท่ีสนับสนุนให้
ชุมชนสามารถมีรายได้  
ลดรายจ่าย มีการน า
เครื่องจักรกลไปมอบให้เพื่อ
การประกอบอาชีพของ
ชุมชน  

6. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.เกณฑ์ข้อ 1 ควรมีการสร้าง
ระบบและกลไกท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นของคณะและมี
การด าเนินการให้ครอบคลุมตาม
ระบบท่ีก าหนดไว ้

1.มีการก าหนดนโยบาย 
และแผนงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  2.เกณฑ์ข้อ 4  การประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ควรจัดท าการประเมิน
ในภาพรวมของคณะไม่ใช่เป็นการ
ประเมินรายกิจกรรม 

1.มีการประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีราย
ไตรมาส ต่อผู้บริหารเพื่อน า
ผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงแผน 
ปฏิบัติการในปีต่อไป 

  3.ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จของการบูรณาการไว้

1.ก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการบูรณา
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของผลการประเมินปี 2555 
ผลการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
ในแผนของคณะจะจัดท าการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี
นั้น 

การการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนในแผนพัฒนา
นักศึกษา 
2.ประชุมคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาเพื่อ
ประเมินผลตามตัวช้ีวัดของ
การบูรณาการ 

  1.เกณฑ์ข้อ 5  ควรมีการเช่ือมโยง
ระหว่างผลการประเมินความ 
ส าเร็จของการบูรณาการ กับแผน
ปรับปรุงหรือแผนพัฒนานักศึกษา
ในปีถัดไป 

- คณะอนุกรรมการกิจการ
นักศึกษาได้น าผลการ
ประเมินความส าเร็จของ
การบูรณาการโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน มา
พิจารณาในการจัดท า
แผนพัฒนาในปีถัดไป 

7  การบริหารและ
การจัดการ 

7.1  ภาวะผู้น าของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

1.คณะกรรมการประจ าคณะ 
ไม่ได้มีการประเมิน ตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

  2.ผู้บริหารยังไม่มีการน าผลการ
ประเมินการบริหารงานไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

  3.ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์  ตัวบ่งช้ี  ของ
คณะกรรมการประจ าคณะก่อนปี
การศึกษาและหลังจากปีการศึกษา   
ควรประชุมเพื่อตรวจสอบว่าได้มี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่และมี
ผลเป็นอย่างใด 

 

  4. ผู้บริหารควรน าผลการประเมิน
การบริหารไปร่วมประชุม 
วิเคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางใน
การปรับปรุงในสิ่งท่ีเป็นจุดอ่อน
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของผลการประเมินปี 2555 
ผลการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
หรือปัญหา 

  5.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  ควรมีการตั้งหัวหน้า
ส านักงานคณบดีคณะเป็น
เลขานุการ 

เนื่องจากคณะฯ ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน 

 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

1.ควรมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ รวบรวมองค์
ความรู้ที่มีในแต่ละบุคคลทั้งสาย
สอนและสายสนับสนุนและท าการ
รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อน าทางสู่กระบวน
จัดการองค์ความรู้ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1.ทางคณะได้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของคณะ เพื่อ
เป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้ใน
ด้านต่างๆ ที่มีอยู่ภายใน
คณะเพื่อรวบรวม และ
น าไปเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในคณะ และ
สาธารณชนรับทราบ 

 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 1.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ควรน าผลการประเมินความเสี่ยงท่ี
ได้จัดท ามาวิเคราะห์และปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง  รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
และคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

8  การเงินและ
งบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

2.ข้อ 5 ไม่มีผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ที่ช้ีให้เห็น
ถึงการพัฒนาเพิ่มการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน/ควรน าข้อมูล
ทรัพยากร และข้อมูลพื้นฐาน
รวมทั้งกลยุทธ์ของคณะมา
พิจารณาประกอบเพื่อหาแนวทาง
จัดหางบประมาณเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้และ
ควรจัดท าเป็นแผน 3-5 ปี 

 

9  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1.ข้อ 5 ไม่พบมีการน าผลการ
ประกันคุณภาพไปปรับปรุงการ
ท างานแล้วมีผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
พัฒนาขึ้นทุกตัวหรือไม่ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของผลการประเมินปี 2555 
ผลการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
  2.คณะควรประเมินดูความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ เพื่อดูการพัฒนาของแผน
ตามเกณฑ์และเปูาหมายหรือไม่
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.ทางคณะมีการจัดท า
รายงานการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
รายงานต่อคณะผู้บริหาร
ของคณะฯ 

  3.ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบประกัน
คุณภาพได้จัดท ากิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพของอาจารย์และหรือ
นักศึกษากับสถาบันเครือข่ายที่
หลากหลายและอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งน ามาพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของคณะเพื่อน าไปสู่การ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในอนาคต 

1.ทางคณะมีการจัดส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
กับท้ัง 5 คณะภายใน
สถาบัน  และมีกิจกรรม
ร่วมกับราชภัฏร าไพพรรณี
เป็นประจ าทุกป ี
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลประเมินคุณภาพ 

 
องค์ประกอบท่ี 1      ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1      กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน  และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551-2554) 

คณะมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.(2555-
2559) (1-1.1- AD-1) และใช้ผลการประเมิน
ตนเองประกอบการทบทวน (1-1.1-AD-2)  
ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัด
ทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ ในโครงการ 
“พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” (1-1.1- AD-2) เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ พิจารณาปรับปรุง และพัฒนาตัว
บ่งช้ีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  
(1-1.1-AD-3) โดยคณะผู้บริหาร และสมาชิก 
ประกอบด้วย  รองคณบดีฝุายบริหาร ฝุาย
วิชาการ และฝุายกิจการนักศึกษา และ
ผู้บริหารตามสายงาน ได้แก่ หัวหน้าภาค 
หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าสาขาทุกสาขา และ
ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะ(1-1.1-AD-4)  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

1-1.1-AD-1 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
(พ.ศ.2555-2556) 
1-1.1-AD-2 
รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การทบทวนผล
การด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี” 
1-1.1-AD-3 
โครงการ “พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” 
1-1.1-AD-4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
1-1.1-AD-5 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
2557(1-1.1- AD-5)  และด าเนินการประชุม
โดยคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้อง ของแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเปูาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ(1-1.1-AD-6, 1-1.1-AD-7) 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
1-1.1-AD-6 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 11 
กันยายน พ.ศ.2556 
1-1.1-AD-7 
ตารางวิเคราะห์แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2557 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 ใน
วันท่ี 30 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ.2556 
(1-1.1-AD-3) เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ และเปูาหมาย โดยมีการมอบหมายให้
มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ซ ึ่งแสดงใน
แผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน  
(1-1.1-AD-2) 
 น าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (1-1.1-
AD-8) 
 คณะฯได้ก าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ถ่ายทอดโดยเป็นส่วน
หนึ่งในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล(1-1.1-AD-9, 1-1.1-AD-10)    

1-1.1-AD-1 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
(พ.ศ.2555-2556) 
1-1.1-AD-3 
โครงการ “พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” 
1-1.1-AD-8 
เว็บไซต์  
http://ait.nsru.ac.th/    
1-1.1-AD-9 
แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
1-1.1-AD-10 
เกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ  และ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 มีการจัดท าแผนท่ีกลยุทธ์ ( Strategic 
Map) ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามกระบวนการของ Balance Scorecard 
(1-1.1-AD-11)       
 มีการใช้เครื่องมือ Balance Scorecard  
ในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ 
โดยแบ่งมุมมองเป็น 4 มิติ คือ มิติด้าน
ประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ มิติด้าน

1-1.1-AD-11       
แผนที่กลยุทธ ์
1-1.1-AD-12 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 



20 

 

20 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
คุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนา
องค์กร 
 แผนปฏิบัติราชการ มีการก าหนด
โครงการ/กิจกรรมครบท้ัง 4 พันธกิจ คือ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม            
(1-1.1-AD-12)       

 4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  และ
ค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี
เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี                   

 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (ตัวบ่งช้ี) การ
ด าเนินงานของคณะฯ โดยได้ทบทวนและ
ปรับปรุงตัวช้ีวัด และเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้ผนวกตัวช้ีวัดของ สกอ. สมศ. และ 
กพร. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของคณะฯ มาพิจารณาร่วมด้วย  คณะฯ ได้
ก าหนดเปูาหมายตัวช้ีวัดแต่ละตัว เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน และ
ก าหนดให้เช่ือมโยงตัวช้ีวัดสู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็น
การก าหนดกระบวนการท างานล่วงหน้าอย่าง
เป็นระบบ (1-1.1-AD-1,1-1.1-AD-12)        

1-1.1-AD-1 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
(พ.ศ.2555-2556) 
1-1.1-AD-12     
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  2556 
 

 5 มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 
พันธกิจ                
 

 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปี ( 1-1.1- AD-12) โดยมีการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการที่ครอบคลุมครบทั้ง 4 พันธ
กิจ (1-1.1-AD-13) ตัวอย่างเช่น 
      1. ด้านการเรียนการสอน  โดยทางคณะ
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ  
(1-1.1-AD-14) 
      2. ด้านการวิจัย โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาท างาน
วิจัย และแสวงหาทุนอุดหนุนงานวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน(1-1.1- AD-15) 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้จาก
งานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ  (1-1.1-
AD-16) 
      3. ด้านการบริการวิชาการ โดยทางคณะ

1-1.1-AD-12       
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  2556 
รอบ 12 เดือน 
1-1.1-AD-13 
รายงานประจ าปี พ.ศ.2556       
1-1.1-AD-14 
โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะ เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าทดสอบความรู้
ด้านภาษาต่าง 
ประเทศ และคอมพิวเตอร์ 
1-1.1-AD-15 
ประกาศสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนงานวิจัย         
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทาง
การเกษตรสู่ชุมชน(1-1.1-AD-17)  
       4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยทางคณะได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่
นักศึกษา (1-1.1-AD-18) 

1-1.1-AD-16 
ตัวอย่างงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับ 
1-1.1-AD-17 
โครงการบริการวิชาการ 
เรื่อง ให้ความรู้บริการ
ตรวจสอบ และซ่อมแซม
ระบบไฟฟูาภายในครัวเรือน 
1-1.1-AD-18  
โครงการไหว้ครูช่าง “พระ
วิษณุ”      

 6 มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา  

 รองคณบดีฝุายบริหาร ได้มีการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดย
การจัดท า รายงานการประเมินตนเอง      (1-
1.1-AD-19) รายงานประจ าปี ( 1-1.1-AD-20) 
รายงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง ( 1-
1.1- AD-21 ) คณบดีมี การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน(1-1.1-
AD-22) ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2557 
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 (1-
1.1-AD-23)  ซึ่งเป็นการรายงานตามแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 (1-1.1- AD-24) 
รายงานการศึกษาตนเอง (1-1.1- AD-25) 
รายงานผลการด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ.
2556 (1-1.1- AD-26)  ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (1-
1.1-AD-27)   มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ไตรมาสที่ 1( 1-1.1-AD-28)  เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา(1-1.1-AD-29) 

1-1.1-AD-19    
รายงานการประเมินตนเอง 
2556 
1-1.1-AD-20 
รายงานประจ าป ีพ.ศ.2556 
1-1.1-AD-21 
รายงานการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรอง พ.ศ.2556 
1-1.1-AD-22 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน 
1-1.1-AD-23 
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2557 
1-1.1-AD-24 
รายงานผลการด าเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 
1-1.1-AD-25 
รายงานการศึกษาตนเอง 
ประจ าปี พ.ศ.2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1-1.1-AD-26 
รายงานผลการด าเนินการ 
ประจ าปี พ.ศ.2556 
1-1.1-AD-27 
บันทึกข้อความการจัดส่ง
เอกสาร เลขท่ี 0102/57 
เรื่อง ส่งเอกสารประกอบ 
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
1-1.1-AD-28 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ไตรมาสที่ 1 
1-1.1-AD-29 
รายงานการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ครั้งท่ี 
1/2557 วันท่ี 7 เม.ย. 2557 

 7 มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา        
 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 
เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (1-1.1-AD-22) 
เสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา (1-1.1-
AD-23) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตร
มาสที่ 1(1-1.1-AD-28)ซึ่งเป็นการประเมินผล
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมว่ามีผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ใน
การประชุมติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

1-1.1-AD-22 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน  
1-1.1-AD-23 
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2557 
1-1.1-AD-28 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ไตรมาสที่ 1 
1-1.1-AD-29 
รายงานการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พ.ศ.2557 วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2557       
(1-1.1-AD-29) 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ครั้งท่ี 
1/2557 วันท่ี 7 เม.ย. 2557 

 8 มีการน าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
           
  

 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ.2555( 1-1.1-AD-30) มาเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท า แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพ 
โดยมีส่วนร่วมขอ งผู้บริหาร และบุคลากรใน
คณะฯ (1-1.1-AD-30) 
 คณะน าประเด็นปัญหาที่พบในการตอบตัว
บ่งช้ีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้ผู้บริหารได้
พิจารณาด าเนินงานหาแนวทางการ
ด าเนินงานให้เป็นระบบตามกระบวนการ
ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาก
ยิ่งข้ึน (1-1.1-AD-31) 

1-1.1-AD-30 
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ.2555 
1-1.1-AD-31 
แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปี 
2556 
1-1.1-AD-32 
เอกสารการพิจารณาประเด็น
ปัญหาที่พบ 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว 
ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6 หรือ 7  ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้:  

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6 หรือ 7  ข้อ 8  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี ้:   

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุป้าหมาย ค่าคะแนนท่ีได้ 

6 หรือ 7  ข้อ 8  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
 
จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรสูง 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย 
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แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามตัวช้ีวัด เพื่อน ามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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องค์ประกอบท่ี 2   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1       ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้         กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด   
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท าคู่มือระบบ
และกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตร (2-2.1-AD-1) ตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และ
ด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีก าหนด  โดย
มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (2-2.1- AD-2) 
และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การวิพากษ์หลักสูตร (2-2.1- AD-3) เพื่อ
ด าเนินการตามระบบและกลไก 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนดภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับหนังสือ
รับรองการเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จาก
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
(2-2.1-AD-5)  

2-2.1-AD-1 
คู่มือระบบและกลไกการผลิต
บัณฑิต คณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2-2.1-AD-2  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2-2.1-AD-3  
ค าสั่งคณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2-2.1-AD-4 
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2554 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 8 
หลักสูตร   
2-2.1-AD-5 
หนังสือรับรองการเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุงจากส านักงาน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 ในปีการศึกษา 255 6  มีหลักสูตรที่
ปรับปรุงดังนี้  
     - สาขาไฟฟูาอุตสาหกรรม มีการปรับปรุง
หลักสูตรโดยเพิ่ม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ได้รับหนังสือรับรอง  การเห็นชอบหลักสูตร
ปรับปรุง จากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (2-2.1-AD-6,  
2-2.1-AD-7) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
จ านวน 8 หลักสูตร 
2-2.1-AD-6 
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2556 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 1 
หลักสูตร   
2-2.1-AD-7 
หนังสือรับรองการเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุงจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
จ านวน 1 หลักสูตร 

 2 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด         
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท าคู่มือระบบ
และกลไกการปิดหลักสูตร    ( 2-2.1-AD-1) 
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
ด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไม่มีการขอปิดหลักสูตร 

2-2.1-AD-1 
คู่มือระบบและกลไกการผลิต
บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

 3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หมายถึง  ต้องมีการ
ประเมินผลตาม  “ตัวบ่งช้ีผล
การด าเนินงานตามประกาศ

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีหลักสูตรทั้งหมดจ านวน 8 
หลักสูตร และทั้ง 8 หลักสูตรนี้ได้รับการ
ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้ว โดยมีหลักสูตร
ที่ด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา(มคอ.1) ( 2-2.1-AD-8) 
จ านวน 2 หลักสูตรคือ  
   1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วศ.บ. 4 ป)ี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
   2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

2-2.1-AD-8 
ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 
(มคอ. 1) 
2-2.1-AD -9 
รายงานผลการด าเนินการ
หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปี
การศึกษา 2556 
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มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา  เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งช้ีกลางท่ีก าหนดใน
ภาคผนวก ก ) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร
เก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่
ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 
) 
 

(วศ.บ. 4 ป)ี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
เครื่องกลการผลิต 
 ส่วนอีก 6 หลักสูตรที่ยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ. 1) 
ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ดังนี้  
(2-2.1-AD-4) 
    1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 
ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 
ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
    3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ. 4 ป)ี(อส.บ. 4 ปี เทียบโอน) สาขาวิชา
ไฟฟูาอุตสาหกรรม 
    4. หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ป)ี , 
(ศล.บ. 4 ปี เทียบโอน) สาขาวิชาการ
ออกแบบ 
    5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 
ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 
    6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี 
ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ทั้งนี้ท้ัง 8 หลักสูตรได้ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานสานคุณคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ และได้มีการประเมินคุณภาพตามตัว
บ่งช้ีที่ก าหนด (2-2.1-AD-9) และรายงานผล
การด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ  
1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  
และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม

  ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสูตร 
ซึ่งมีการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ( 2-2.1-AD-
2) ท าหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีในข้อ  3  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ  80 ของตัว

2-2.1-AD-2   
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าสูตร 
2-2.1-AD -9 
รายงานผลการด าเนินการ
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กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ  
3  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ  
80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดใน
แต่ละปีทุกหลักสูตร   

บ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปีการศึกษา  และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์ที่ก าหนดทุกปีการศึกษา  โดย
จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
(มคอ. 7)ไว้ในแบบที่ก าหนดทุกปีการศึกษา  
(2-2.1-AD-9)       
 

หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ  
1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ  4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ  
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งช้ีและทุก
หลักสูตร             
 

 ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสูตร 
ซึ่งมีการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ( 2-2.1-AD-
2) ท าหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ได้ครบถ้วนท้ัง ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร( 2-
2.1-AD-3) ท าหน้าท่ีร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร รวมถึง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อน าเสนอ
มหาวิทยาลัยตามขั้นตอน โดยได้พิจารณาผล
การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้อง และจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและ
แผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร และ
พิจารณาเค้าโครงรายวิชาเปิดใหม่ และ
รายวิชาปรับปรุง(2-2.1-AD-6, 2-2.1-AD-7) 
 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (2-2.1-AD-10, 2-
2.1-AD-11 ) รวมทั้งมี การวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาพร้อมทั้งรายงานไว้ในรายงานผลการ
ด าเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) (2-2.1-AD-9) 
นอกจากน้ียังมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรของ

2-2.1-AD-2   
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าสูตร 
2-2.1-AD-3  
ค าสั่งคณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2-2.1-AD-6 
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2556 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 1 
หลักสูตร   
2-2.1-AD-7 
หนังสือรับรองการเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุงจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
จ านวน 1 หลักสูตร 
2-2.1-AD -9 
รายงานผลการด าเนินการ
หลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปี
การศึกษา 2556 
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คณะฯ เพื่อ ควบคุมก ากับ การด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด (2-2.1-
AD-12) 

2-2.1-AD -10 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ที่ 661/2557 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
2-2.1-AD -12 
แผนการปรับปรุงหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโน
ดลยีอุตสาหกรรม 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว 

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้:  

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี ้:   

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
 
จุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
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    -  ควรมีการก าหนดกิจกรรมในการทบทวนคู่มือระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตของคณะฯ ทุกปี เพือจะได้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบหรือประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ มหาวิทยาลัย สกอ. กระทรวง 
เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้    ปัจจัยน าเข้า 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก  2  แนวทางต่อไปนี ้
              1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  หรือ 
      2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
              1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
                 1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
                 2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ  6 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  
 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได ้   = 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีจ านวน
ทั้งหมด   12    คน ได้แก่ 
  1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์   กุศลสถิตย์ 
  2. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน  
  3. ผศ.ดร.บุญแสน  เตียวนุกูลธรรม  
  4. ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์  
  5. ผศ.ดร.สุรชัย   บุญเจริญ  
  6. ผศ.ดร.ไพฑูรย์  ทองทรัพย์ 
  7. ดร.ปัณณวิชญ์  เย็นจิตต์  

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก       

       จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด x 100 

 

             ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

x  5 
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  8. ดร.ศรัณยา  เพ่งผล  
  9. ดร.ฐิตาภรณ์  คงดี  
  10. ดร.ณิชา  กาวิละ  
  11. ดร.เทิดพันธ์ุ  ชูกร  
  12. ดร.ภริตา  พิมพันธ์ุ  
 
 
แทนค่าจากสูตร          

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    = 17.65x100
68

12
   

   

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5        = 2.94x5
30

17.65
  

                                          
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว : 

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ 24 ร้อยละ 17.29  ไม่บรรลุ 2.88  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  : 

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ 24 ร้อยละ 17.65  ไม่บรรลุ 2.94  คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้ : 

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ 24 ร้อยละ 17.65  ไม่บรรลุ 2.94  คะแนน 

  
จุดแข็ง 
   -  
 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้     ปัจจัยน าเข้า 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน :สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก  2  แนวทางต่อไปนี้ 

1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น

คะแนนระหว่าง  0 – 5  
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์  และ
ศาสตราจารย์รวมกันเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 =  
ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนทั้งหมด   20  คน ได้แก ่
   

ที่ ชื่อ-สกุล เลขที่ค าสั่ง สั่ง ณ วันที่ ต้ังแต่วันที่ 
1 ผศ.ดร.ธวัช  พะยิ้ม 1013/2557 5 กันยายน 2557 15 ตุลาคม 2556 
2 ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  คงดี 784/2557 18 กรกฎาคม 2557 15 ตุลาคม 2556 
3 ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 321/2557 27 มีนาคม 2557 21 กันยายน 2556 
4 ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 321/2557 27 มีนาคม 2557 24 กันยายน 2556 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

             จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

x 100 

               ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

x 5 
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ที่ ชื่อ-สกุล เลขที่ค าสั่ง สั่ง ณ วันที่ ต้ังแต่วันที่ 
5 ผศ.ภิญโญ  ชุมมณ ี 322/2557 27 มีนาคม 2557 30  กันยายน 2556 
6 ผศ.ธันวา  ไวยบท 1143/2556 9 ตุลาคม 2556 7 ธันวาคม 2555 
7 ผศ.จรรโลง  พิรุณ 291/2551 24 เมษายน 2551 27 กันยายน 2549 
8 ผศ.สันติ  พงษ์พรต 0083/2551 29 มกราคม 2551 15 สิงหาคม 2549 
9 ผศ.ศรวณะ  แสงสุข 0083/2551 29 มกราคม 2551 26 กันยายน 2549 
10 ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร 0083/2551 29 มกราคม 2551 16 สิงหาคม 2549 
11 ผศ.สมชาย  ศรีพูล 694/2551 31 กรกฎาคม 2551 10 สิงหาคม 2549 
12 ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ 697/2551 31 กรกฎาคม 2551 28 กันยายน 2549 
13 ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ 1003/2550 31 ตุลาคม 2550 26 กันยายน 2549 
14 ผศ.อิ่มเอิบ  พันสด 1003/2550 31 ตุลาคม 2550 29 พฤษภาคม 2549 
15 ผศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ 1003/2550 31 ตุลาคม 2550 16 สิงหาคม 2549 
16 ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 239/2549 30 มีนาคม 2549 14 มีนาคม 2548 
17 ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ 239/2549 30 มีนาคม 2549 11 พฤศจิกายน 2548 
18 ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ 633/2549 5 กันยายน 2549 26 สิงหาคม 2548 
19 ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ 737/2548 6 กันยายน 2548 15 ตุลาคม 2547 
20 ผศ.ภูษิต  ค าชมภู 737/2548 6 กันยายน 2548 17 ธันวาคม 2546 
21 ผศ.ดร.ไพฑูรย์  ทองทรัพย์ 249/2546 12 พฤษภาคม 2546 31 กรกฎาคม 2544 
22 ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน 1452/2537 4 กรกฎาคม 2537 3 พฤษภาคม 2536 

  
แทนค่าจากสูตร 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    =         29.41x100
68

20
  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5              =        2.45x5
60

24.06
   

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 48 ร้อยละ 24.06  ไม่บรรลุ 2.01  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 48 ร้อยละ 29.41  ไม่บรรลุ 2.45  คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 48 ร้อยละ 29.41  ไม่บรรลุ 2.45  คะแนน 

 
จุดแข็ง 
   -  
 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4      ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   
ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ  เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2556  (2-2.4-AD-1) และ
แผนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยจัดสรร
งบประมาณประจ าปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพมากยิ่งข้ึน  ซึ่งในแผนดังกล่าวได้มี
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ทั้ง เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเปูาหมายของ  
การด าเนินการอย่างชัดเจน (2-2.4-AD-2)  
 นอกจากน้ียังมีการจัดสรรงบประมาณให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุม /สัมมนา /อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

2-2.4-AD-1  

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556  

2-2.4-AD-2 
รายงานโครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน คณะเทคโนโลย ี

การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ.2556 

 2 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด  

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะภายใต้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้มีกระบวนการในการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์และบุคคลสายสนับสนุน 
ให้เป็นไปตามแผนโดย  
        1) มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส และก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นไปตาม กระบวนการสรรหา
บุคลากรโดยการด าเนินการ ของกลุ่มงานการ
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ(อ้างอิงหลักฐาน  
2-2.4-AD-3) 
       2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ัง

2-2.4-AD-3 
กระบวนการการคัดเลือก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

2-2.4-AD-4 
เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2-2.4-AD-5 
ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการ  คณะ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองต่อผู้บังคับบัญชา  โดยมีรูปแบบชัดเจน
โดยก าหนดช่วงเวลาปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน 
ตค.-ม.ีค และ เม.ย. – ก.ย. (2-2.4-AD-4) ซึ่งมี
คณะกรรมการประเมินผลประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยีการ 

เกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2-2.4-AD-
5) เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วคณะส่งผล
ประเมินให้มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

เทคโนโลยีการ 

เกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี  และสร้างขวัญ
และก าลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 คณะฯภายใต้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
        1) ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
การท างาน คณะภายใต้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสนับสนุน อุปกรณ์ส านักงานท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุก
หน่วยงาน รวมทั้งมีรถบริการรับ-ส่งท างาน
ขณะไปปฏิบัติงาน  ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
2-2.4-AD-6, 2-2.4-AD-7)   
       2) ด้านสุขภาพมีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากร ดังน้ี  
           - ห้องพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล
ตลอดเวลาท างาน (2-2.4-AD-8) 
           - มีลานกิจกรรม และลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์การออกก าลังกายไว้บริการ 2-2.4-
AD-9) 
           - จัดวารสารสาระสุขภาพเผยแพร่
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา  
           - จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ให้กับบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 8 โรงพยาบาล
ส่งสุขภาพ นครสวรรค์ (โรงพยาบาลแม่และ
เด็ก) มาตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ ที่
มหาวิทยาลัย(2-2.4-AD-10) 
        3) ด้านที่อยู่อาศัยให้กับบุคลากร อัน

2-2.4-AD-6 
ภาพอุปกรณ์ส านักงานท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

2-2.4-AD-7 
ตารางการบริการรถรับ-ส่ง  
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ – ศูนย์การ 

ศึกษาย่านมัทร ี

2-2.4-AD-8 
ภาพห้องพยาบาล     
2-2.4-AD-9 
ภาพลานกิจกรรม และลาน
กีฬาพร้อมอุปกรณ ์

2-2.4-AD-10 
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้กับบุคลากร 

2-2.4-AD-11 
เอกสารสวัสดิการด้านท่ีอยู่
อาศัยให้กับบุคลากร  

2-2.4-AD-12 
เอกสารสินเช่ือโครงการ
เงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า 

2-2.4-AD-13 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ยก
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ได้แก่ บ้านพักข้าราชการ  หอพักอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  รวมทั้งการสินเช่ือโครงการเงินกู้
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า (2-2.4-AD-11) 
      นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่สร้างขวัญและ
ก าลังใจในกับบุคลากร ได้แก่  
       1) มีการประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ให้
เกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัล(2-2.4-AD-13) 
       2) มีการรณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทยโด
ผู้บริหารของคณะฯ จัดหาชุดแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์ของคณะฯ แจกให้กับคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน (2-2.4-AD-
14) 
       3) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาล
ตลอดปี อาทิ กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันปี
ใหม่  และกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการ
ปฏิบัติงาน(2-2.4-AD-15) 
      4) เปิดโอการให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
เสริมสร้างสุขภาวะในการท างานด้วยสุนทรีย
สนทนา” ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์(2-2.4-AD-16) 

ย่อง ให้เกียรติบุคลากรที่
ได้รับรางวัล 

2-2.4-AD-14 
การรณรงค์การแต่งกายชุด
ผ้าไทย 

2-2.4-AD-15 
ภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริม
เทศกาลตลอดปี  
2-2.4-AD-16 
โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและเสริมสร้าง
สุขภาวะในการท างานด้วย
สุนทรียสนทนา” 

 4 มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  

ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

- ไม่มีผลการด าเนินการ - - 

 5 มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

 คณะฯ ได้มีการประกาศจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(2-2.4-AD-
17)โดยก าหนดไว้ในวาระการประชุมของ
คณะฯ เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (2-2.4-AD-18)  

2-2.4-AD-17 
ประกาศจรรยาบรรณ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2-2.4-AD-18 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ถือปฏิบัติ  นอกจากน้ียังประกาศผ่านเว็บไซด์คณะฯ และ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (2-2.4-AD-19 และ2-
2.4-AD-20) 

วาระการประชุมคณะฯ ครั้ง
ที่ 1/2556 

2-2.4-AD-19 
เวบไซด์คณะ 
2-2.4-AD-20 
ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

 6 มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

- ไม่มีผลการด าเนินการ - - 

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

- ไม่มีผลการด าเนินการ - - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 5 ข้อ 7 ข้อ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 3 คะแนน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 3 คะแนน 
 
จุดแข็ง 
 -  
 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
   1. ระบบพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนควรจัดให้มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือการพัฒนาทักษะต่างๆ มาเผยแพร่แก่บุคคลใน
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คณะฯ อาจจะอยู่ในลักษณะการน าเสนอในคราวการประชุมคณะฯ ภาควิชา หรือสาขาวิชา หรือการจัดท า KM ของคณะฯ 
โดยเฉพาะควรน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระบุไว้ในแผนการสอนและมีการวัดผลความรู้และกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับ
ด้วย นอกจากน้ี คณะฯควรมีการประเมินผลความส าเร็จและน าผลไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม 
 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน ์
                           อาจารย์ประยุทธ  สรุะเสนา 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ/ ส านัก
วิทยบริการฯ /ส านักงานอธิการบดี และคณบดี 5  คณะ 

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1101,1103 โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1201,1501,1116 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง
กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  

  

 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ  ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  

   
 

 3 มีบริการด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
อุปกรณ์การศึกษา  และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

  

 4 มีบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ  อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  การบริการ
อนามัยและการ
รักษาพยาบาล  การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
และสนามกีฬา  

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ  อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา  ไฟฟูา ระบบก าจัด
ของเสีย  การจัดการขยะ  
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง  ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5  

  

 7 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ  6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ี
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว   
ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6  ข้อ 7 ข้อ บรรลุเปูาหมาย 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

    
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
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จุดแข็ง 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

             
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี้  
  - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดท าระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (อ้างอิงรายการ
หลักฐาน  2-2.1- AD-1) ตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
พร้อมกันนี้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดท าประกาศ เรื่อง 
แนวปฏิบัติ   ในการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนปีการศึกษา 2556 (2-2.6- AD-1)  เพื่อแจ้ง
ให้คณาจารย์รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้น
ให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนมีระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งก ากับ
ดูแลโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อ้างอิง
รายการหลักฐาน 2-2.1- AD-2)  ให้ทุกหลักสูตร
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ยืดหยุ่น
และค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะของผู้เรียน 
โดยมีการก าหนดไว้รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)(2-2.6-AD-2) อาทิ เช่น มีการจัดชั่วโมง
ปฏิบัติการในห้องเรียน (2-2.6- AD-3) หรือ
แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
นอกจากการเรียนในห้องเรียน  การอภิปราย
กลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน (2-2.6- AD-4) 
การจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (2-2.6-
AD-5) และทุกหลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (2-2.6-AD-6) เพื่อส่งเสริม

2-2.1-AD-1 
คู่มือระบบและกลไกการผลิต
บัณฑิต คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2-2.1-AD-2  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2-2.6-AD-1 
ประกาศคณะเทคโนโลย ี
การเกษตรแลเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม  เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการบริหารการจัดการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 
2556 
2-2.6-AD-2 
รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ปีการศึกษา 2556 
2-2.6-AD-3 
รูปภาพการเรียนการสอน
ภาควิชาปฏิบัติการ 
2-2.6-AD-4 
รูปภาพการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน/ อภิปรายกลุ่ม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ทักษะการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
นอกจากน้ียังมีการท าวิจัยปริญญานิพนธ์ของ
นักศึกษาในรายวิชาโครงงานหรือปัญหาพิเศษ 
โดยนักศึกษาด าเนินการทดลองและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา (2-2.6-AD-7) 

2-2.6-AD-5 
รายงานการศึกษาดูงาน 
2-2.6-AD-6 
ตัวอย่างรายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2-2.6-AD-7 
ตัวอย่างรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 
โครงงานนักศึกษา หรือปัญหา
พิเศษ ปีการศึกษา 2556 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร 
มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 

 ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์ผู้สอนทุก
รายวิชาของทุกหลักสูตร ได้จัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา(มคอ.3) และรายวิชาประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ก่อนเปิดการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยแต่ละรายวิชามีการระบุ
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ ( 2-2.6-AD-2),(2-
2.6-AD-8) 
    - หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยทั่วไป 
    - หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
    - หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
    - หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
    - หมวดที่ 5  แผนการสอนและการ
ประเมินผล 
    - หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน 
    - หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการ
ด าเนินการของรายวิชา 
 โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 
ทั้งสิ้น  366  วิชา (2-2.6-AD-9) และอาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชาได้ท าการแจกรายละเอียดของ
รายวิชาให้ผู้เรียนในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมกันน้ี
อาจารย์ผู้สอนต้องจัดส่งรายละเอียดของ
รายวิชาให้กับหัวหน้าสาขาพิจารณาก่อนส่งให้
คณะพิจารณาก่อนการเปิดภาคการศึกษา 

2-2.6-AD-2 
รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3)  
2-2.6-AD-8 
มคอ.4 ปีการศึกษา 2556 
2-2.6-AD-9 
ตารางสรุปรายละเอียดวิชา 
(มคอ.3) ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 



46 

 

46 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

 ทุกหลักสูตรมีรายวิชา ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้การปฏิบัติจริงทั้ง
ในและนอกห้องเรียน (2-2.6-AD-2) มีรายวิชาที่
มีภาคฝึกปฏิบัติในช่ัวโมงปฏิบัติการ (2-2.6- AD-
10) การจัดท ารายงานค้นคว้ากรณีศึกษาและ
การหาความรู้เพิ่มเติม ท้ังในอินเตอร์เน็ต และ
หนังสือในส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองการ
น าเสนอหน้าช้ันเรียนและอภิปรายกลุ่ม  (2-2.6-
AD-4) มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้อง หรือท่ี
สนใจ โดยมีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จากสถานประกอบการ และให้
นักศึกษาจัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์ที่ได้
ฝึกในแต่ละวัน เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดให้มี
การสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันหลังจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  (2-2.6- AD-6) และ
รายวิชาโครงงานหรือปัญหาพิเศษนักศึกษา
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง จัดท า
โครงงาน หรือปัญหาพิเศษเพื่อฝึกการคิด
วิเคราะห์และประมวลความรู้ที่ได้ศึกษา (2-2.6-
AD-7)     

2-2.6-AD-2 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3)  
2-2.6-AD-4 
รูปภาพการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน/ อภิปรายกลุ่ม 
2-2.6-AD-6 
ตัวอย่างรายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2-2.6-AD-7 
ตัวอย่างรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 
โครงงานนักศึกษา หรือปัญหา
พิเศษ 
2-2.6-AD-10 
รูปภาพห้องปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมาให้ความรู้ และประสบการณ์
เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน เช่น หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ได้เชิญศิลปิน
ระดับชาติ คือ ศ.เดชา  วราชุน และศิลปินท่าน
อื่นๆ อีกหลายท่าน ได้แก่ รศ.ดร.จิรวัฒน์  พิระ
สันต์ อาจารย์วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ ผศ.เอกกมล 
โรจน์จิรนันท์ ผศ.สนิท ปิ่นสกุล ผศ.ศุภพงษ์  ยืน
ยง อาจารย์วีระพันธ์  ใจสุบรรณ อ.วรวุฒิ  ทาง
แก้ว มาเป็นวิทยากรในการปฏิบัติการทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบแก่นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปท่ีสนใจ หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตร

2-2.6-AD-11 
หนังสือเชิญวิทยากร 
2-2.6-AD-12 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
2-2.6-AD-13 
เล่มรายงานโครงการการศึกษา
ดูงาน  
2-2.6-AD-14 
ตัวอย่างแบบตอบรับนักศึกษา
ฝึกงานจากสถานประกอบการ
ประจ าปีการศึกษา 2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม ได้เชิญ
นายสรรเพชร  รอดพินิจ มาให้ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมในการ
ท างานของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟูา
อุตสาหกรรม เป็นต้น   (2-2.6- AD-11) มีการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จากภายนอก (2-2.6- AD-
12) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
และมีการส่งนักศึกษาเข้าร่ว มประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ รวมถึงมีโครงการศึกษาดูงาน     
(2-2.6- AD-13)  นอกสถานท่ีเพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จริงและมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการวิชาชีพจาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต และ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้พานักศึกษาเข้า
ศึกษาดูงาน ณ โรงงานสระบุรี บริษัท ทีพี่ไอ โพ
ลีน จ ากัด(มหาชน)  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ได้น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน  ณ 
บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และ
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จ ากัด(มหาชน) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตรว์น้ า) ได้
น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ งานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม ได้น านักเข้าศึกษาดู
งาน ณ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด(มหาชน) และ 
บริษัท BLCP POWER จ ากัด และมีการส่ง
นักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงานภายนอกสถาบัน (2-2.6-AD-14)  

 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จากการวิจัย  หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 

 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ   
E-learning หรือการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชา 5273302  การแปร
รูปอาหาร 1  และ รายวิชา 6111111 วัสดุ
ศาสตร์ เพื่อพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
ให้มีความน่าสนใจ และเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่ง

2-2.6-AD-7 
รูปเล่มปัญหาพิเศษ 
2-2.6-AD-15 
เอกสารประกอบบทเรียน
ออนไลน์และผลการใช้รายวิชา 
5273302  การแปรรูปอาหาร 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทาง
อินเตอร์เน็ต  (2-2.6-AD-15)    
 มีการน ากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินงานวิจัย มาจัดการเรียนรู้ในการเรียนการ
สอน ในรายวิชาปัญหาพิเศษ ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ทดลองปฏิบัติ และด าเนินงานด้านการ
วิจัย เพื่อการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพต่อไป 
(2-2.6-AD-7) นอกจากน้ี บางสาขาวิชาฯ ได้จัด
ให้ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ โดยให้
นักศึกษาท างานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
งานวิจัยของอาจารย์ เช่น เรื่องการพัฒนา
ไอศกรีมข้าวกล้องหอมนิลงอก (2-2.6- AD-16) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยของอาจารย์ที่
ปรึกษา (โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมน้ านมข้าวกล้องหอมนิลงอกโดยใช้
น้ าตาลโตนด : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ าตาล
โตนด ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์)  
(2-2.6-AD-17) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียน เพื่อน าผลจากการวิจัยไปปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (2-2.6-AD-18,  
2-2.6- AD -19)  

1  และ รายวิชา 6111111 
วัสดุศาสตร ์
2-2.6-AD-16 
เล่มปัญหาพิเศษเรื่องการศึกษา
ผลการทดแทนน้ าตาลซูโครส
ด้วยน้ าตาลโตนดในไอศกรีม
น้ าข้าวกล้องหอมนิลงอก 
2-2.6- AD -17 
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมน้ านมข้าว
กล้องหอมนิลงอกโดยใช้น้ าตาล
โตนด : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
น้ าตาลโตนด ต.เกยไชย อ.
ชุมแสง จ.นครสวรรค ์
2-2.6- AD -18 
รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการเรียนวิชาที่ใช้
ทักษะในการค านวณ 
2-2.6- AD -19 
รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
เรื่อง การศึกษาประสิทธิ 
ภาพจากวิธีการแบบใช้สื่อการ
เรียนการสอนแบบสไลด ์
 

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

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบ
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในปีการศึกษา 2556 มีจ านวนรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด 366 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาของทั้ง
สองหลักสูตรมีผลการประเมินสูงกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (2-2.6- 20) และน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชามาสรุป

2-2.6- AD -20 
สรุปแบบประเมินผลการสอน
อาจารย์โดยนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2556 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2-2.6-AD-21 
ผลการด าเนินงานรายวิชา
(มคอ.5) ปีการศึกษา 2556 
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ในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา     
(มคอ.5) (2-2.6-21) 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน  หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้  ทุก
รายวิชา  ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด าเนินการให้คณาจารย์น าผลการ
ประเมินรายวิชามาวิเคราะห์เพื่อ พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน
ต่อไปโดยจัดท ารายงานไว้ในผลการด าเนินงาน
รายวิชา (มคอ.5) (2-2.6- AD-22)  และน าไปใช้
ปรับปรุงในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)  
(2-2.6-AD-23) ในปีการศึกษาต่อไป 

2-2.6-AD-22 
ผลการด าเนินงานรายวิชา
(มคอ.5) ปีการศึกษา 1/2555 
2-2.6-AD-23 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3)  ปีการศึกษา 2/2556 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 6 ข้อ 6 ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 6 ข้อ 7 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 6 ข้อ 7 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

 

จุดแข็ง 
 -  
 
 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการส ารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (อ้างอิงรายการหลักฐาน 
2-2.1-AD-2) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย เป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2-
2.7-AD-1)  ซึ่งทางคณะได้ด าเนินการแล้วในปี
การศึกษา 2553 เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตมากท่ีสุด โดยการน าข้อมูลจากการส ารวจมา
ประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การบริการวิชาการ 
การวิจัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความทันสมัย
ของหลักสูตรที่ต้องสอด 
คล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ และมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับทราบและ
ร่วมกันพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ทุกหลักสูตรยังได้
ท าวิจัยการประเมินผลการใช้หลักสูตร(2-2.7- AD-2) 
เพื่อติดตามผลการใช้หลักสูตร ระหว่างรอบ
ระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร
ด้วย 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการ 

2-2.1-AD-2  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2-2.7-AD-1  
โครงการพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
2-2.7-AD-2 
เล่มรายงานการวิจัยการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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เกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้น าหลักสูตร
ปรับปรุง 2554 มาใช้เป็นปีท่ีสาม จึงยังไม่มีการ
ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 2 มีการน าผลจากข้อ  1 มา
ใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริม
ทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์  ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการโดยก าหนดให้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (อ้างอิงรายการหลักฐาน 2-2.1-
AD-2) วิเคราะห์ติดตามผล น าข้อมูลจากผลการ
ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าไปเป็น
ส่วนหน่ึงในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ท่ีจะช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะประเด็นการ
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 2554  และวางระบบการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร(อ้างอิง
รายการหลักฐาน 2-2.1-AD-4)   
 ในปีการศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรของคณะฯ ยัง
ไม่มีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
การศึกษาของหลักสูตร จึงยังไม่มีผลการส ารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อน ามาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน 

2-2.1-AD-2  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2-2.1-AD-4 
หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 
2554 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 8 
หลักสูตร   
 

 3 มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีการสนับสนุนในด้านอาจารย์ผู้สอน
ทั้งอาจารย์ประจ า และ อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง     
(2-2. 7-AD-3) รวมทั้งได้เชิญ วิทยากรผู้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ  (2-2. 7-AD-4) ให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนทางคณะได้
จัดให้มีนักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ช่างเทคนิคประจ าห้องปฏิบัติการ นอกจากน้ียังจัด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2-2.7- AD-5)ให้
นักศึกษาได้ใช้สืบค้นข้อมูลจ านวน 3 ห้อง ประกอบ
กับมีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ( Wi-Fi)     

2-2.7-AD-3 
รายชื่ออาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
2-2.7-AD-4 
หนังสือเชิญวิทยากร 
2-2.7-AD-5                
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร ์
2-2.7-AD-6 
ภาพจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
แบบไร้สาย (Wi-Fi)  
2-2.7-AD-7 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
(2-2.7-AD-6) ให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่าง
สะดวกตลอดเวลาโดยใช้โน้ตบุ๊คของตนเอง หรือใช้
โทรศัพท์มือถือ ( Smart phone) ในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ได้ และในส่วนของวิชาการฝึกปฏิบัติ
ทางคณะได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการเฉพาะในด้านต่าง 
ๆ (2-2.7- AD-7)  เช่น ห้องปฏิบัติการไฟฟูา 
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ/วาดเส้น ห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางอาหาร และ
ห้องปฏิบัติการทางเคมี เป็นต้น ให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ท้ังนี้ในส่วนของงบประมาณ ทางคณะฯ 
ได้จัดสรรงบประมาณไปยังสาขาวิชาทั้งงบประมาณ
แผ่นดิน และงบรายได้ (2-2.7-AD-8)  เพื่อใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก และงบประมาณการ
ด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ภาพถ่ายห้อง 
ปฏิบัติการเฉพาะทางต่างๆ  
2-2.7-AD-8          
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2556 
 

 4 มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมระหว่างสถาบัน  
หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท าระบบและกลไกการ
(อ้างอิงรายการหลักฐาน 2-2.1- AD-1) การส่งเสริม
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกหลักสูตรได้
ด าเนินการตาม นอกจากนี้คณะฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การประชุมวิชาการที่
เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษา/
สาขาวิชา ได้รับทราบ (2-2.7- AD-9) พร้อมท้ัง
จัดสรรงบประมาณ(อ้างอิงรายการหลักฐาน  2-2.7-
AD-8)  เพื่อสนับสนุนให้สาขาวิชาจัดท าโครงการเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือ
ที่ประชุมระดับชาติ เช่น  
      - ร่วมตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (2-2.7-AD-10)    
      - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเพาะเลี้ยง

2-2.1-AD-1 
คู่มือระบบและกลไกการผลิต
บัณฑิต คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2-2.7-AD-8          
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2556 
2-2.7-AD-9 
เว็บไซต์ของคณะ 
2-2.7-AD-10 
โครงการและเล่มรายงานการ
พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
2-2.7-AD-11 
รายงานการเข้าร่วมประชุม
วิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 
11 
2-2.7-AD-12 
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สัตว์น้ าได้พานักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 11 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 (2-
2.7-AD-11) 
     - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ได้พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้
มาตรฐาน ระหว่างวันท่ี 23-27 มิถุนายน 2557    
(2-2.7-AD-12 และ 22-2.7-AD-13) 
      - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วม แสดงผล
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และประกวดในโครงการส่งเสริม
การวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนวัตกรรม
อุดมศึกษา ประจ าปี 2556 (กลุ่มภาคเหนือ) ในงาน
มหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค “รวมพลังนักคิด 
ประดิษฐ์เพื่อชุมชน ” ระหว่างวันท่ี 20 – 23 
มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาล าปาง จ.ล าปาง และได้รับรางวัล
จ านวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลอันดับที่ 1  จ านวน 1 
รางวัล, อันดับที่  2 จ านวน 1 รางวัล และ อันดับที่ 
3 จ านวน 3 รางวัล(2-2.7-AD-14 และ(2-2.7-AD-
15) 

โครงการฝึกอบรมการ
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 
2-2.7-AD-13 
ประกาศนียบัตรการ
ฝึกอบรมการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพข้าวให้ได้
มาตรฐาน 
2-2.7-AD-14 
โครงการร่วมประชุมเพื่อ
เสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2-2.7-AD-15 
รายงานสรุปผลการไป
ราชการของคณาจารย์ที่น า
นักศึกษาเข้าร่วมประกวด 

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
สถาบัน 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา ได้แก่ 
       1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง ” เครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง ขึ้น ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.
2556 ขึ้นที่ วัดบ้างแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2-2.7-AD-16) 
       2. สาขาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 
และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานได้จัดโครงการวิ่งขึ้น
เขา ฟังธรรม เพื่อเป็นการฝึกวินัย ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1  ในวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ณ วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์  (2-2.7-AD-17)          
      3. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ

2-2.7-AD-16 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
“บัณฑิตไทยไม่โกง” 
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
2-2.7-AD-17 
โครงการวิ่งขึ้นเขา ฟังธรรม   
2-2.7-AD-18  
โครงการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2-2.7-AD-19 
รายงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศปุาเขตร้อนและการปลูก
ต้นไม้ ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้(ซับ
สมบูรณ์) และมีกิจกรรมกลุ่มสี (2-2.7-AD-18)          
       4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารได้ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาทุกช้ันปี  
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2557 ตามแผนการขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  (2-2.7-AD-19)        
       5. สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้จัดโครงการรับน้องสัมพันธ์และ
ท าบุญโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับนักศึกษาทุกช้ันปี 
เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 (2-2.7-AD-20) 

2-2.7-AD-20 
รายงานโครงการรับน้อง
สัมพันธ์และท าบุญโรง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

 

จุดแข็ง 
 -  
  

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
   - 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8    ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา   
ชนิดตัวบ่งชี้      ผลผลิต 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีมี
การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา และจัดท าเป็นประกาศไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(2-2.8-AD-1) 

2-2.8-AD-1  
ประกาศคณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเรื่อง 
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งสถาบัน 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ 
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556  
เพื่อใช้ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวของทราบอย่าง
ทั่วถึงผ่านทางเว็บไซด์ของคณะฯ 
http://ait.nsru.ac.th/ (2-2.8-AD-2 และ2-
2.8-AD-3) และในการประชุมเปิดภาคเรียนท่ี 
1/2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 2/2556       
(2-2.8-AD-4) ณ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556      

2-2.8-AD-2  
เว็บไซด์ของคณะฯ 
http://ait.nsru.ac.th/  
2-2.8-AD-3  
บอร์ดประชาสัมพันธ์
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
2-2.8-AD-4  
รายงานการประชุม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ
เปูาหมายวัดความส าเร็จ 
 
 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการจัดโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา จ านวน 3 โครงการได้แก่ 
      1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง ” 
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ขึ้น ในวันที่ 16 
มิถุนายน พ.ศ.2556 ขึ้นที่ วัดบ้างแก่ง         
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนโครงการจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (รายการ
หลักฐานอ้างอิง 2-2.7-AD-16) 
       2.สาขาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 
และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานได้จัดโครงการ
วิ่งขึ้นเขา ฟังธรรม เพื่อเป็นการฝึกวินัย 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อบรมคุณธรรม
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1  ในวันท่ี 
6 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ วัดคีรีวงศ์          
จ.นครสวรรค์  (รายการหลักฐานอ้างอิง  
2-2.7-AD-17)         
      3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาทุกช้ันปี เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2557 
ตามแผนการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (รายการ
หลักฐานอ้างอิง 2-2.7-AD-19) 

2-2.7-AD-16 
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่
โกง” เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง 
2-2.7-AD-17 
โครงการวิ่งขึ้นเขา ฟังธรรม   
2-2.7-AD-19 
รายงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งช้ีและเปูาหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ  90 
ของตัวบ่งช้ี 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการประเมินผลโครงการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท้ัง 3 โครงการตามข้อ 3 โดยให้
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการท าแบบ
ประเมิน และผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ
สรุปผลการประเมินความส าเร็จหลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการเป็นรูปเล่มรายงาน เพื่อน าไป
พัฒนา/ปรุงปรุงในครั้งต่อไป  

2-2.7-AD-16 
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่
โกง” เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง 
2-2.7-AD-17 
โครงการวิ่งขึ้นเขา ฟังธรรม   
2-2.7-AD-19 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
     สรุปผลการประเมินความส าเร็จของแต่ละ
โครงการ  
      1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” บรรลุ
เปูาหมายร้อยละ 94.17 ของตัวบ่งช้ี  (รายการ
หลักฐานอ้างอิง 2-2.7-AD-16) 
      2. โครงการวิ่งขึ้นเขา ฟังธรรม บรรลุ
เปูาหมายร้อยละ 90.4 ของตัวบ่งช้ี  
(รายการหลักฐานอ้างอิง 2-2.7-AD-17) 
      3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมบรรลุเปูาหมายร้อยละ 9 1.93 ของ
ตัวบ่งช้ี (รายการหลักฐานอ้างอิง 2-2.7- AD-
18) 

รายงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - 
 
 

- 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 -  
  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
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 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    1. ควรมีการจัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีฝุายกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 
เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเผยแพร่ช่ือเสียงของนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ To be Number 1 เยาวชนดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ 
เป็นต้น 
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ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี 
 
ค าอธิบาย 
          บัณฑิตปรญิญาตรท่ีีส าเรจ็การศึกษาในหลกัสตูรภาคปกต ิภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ท่ีไดง้านท า หรอื
มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษาน้ัน 
 การนับการท างาน นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 
โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงาน
ใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
วิธีการค านวณ 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด 

 
หมายเหตุ  ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ  
บัณฑิตศึกษา  ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ก าหนดร้อยละ  100  เท่ากับ  5  คะแนน    
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทน ของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย ร้อยละ 70 ในเชิง
คุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตาม
ซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี ้
 1.จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  
 2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)  
 3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  
 4.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  
 5.จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
 6.จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  
 7.จ านวนเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ  
    อิสระ  
 
 
 
 
 

X   100 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา 2556) 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 298 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ  
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

315 

3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

137 

4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ - 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 19 

6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 44 

7 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 3 

8 จ านวนเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

- 

9 ผู้อุปสมบท 1 

10 ผู้ที่เกณฑ์ทหาร 3 

11 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 60.09 
คะแนน 3.00 

 
แทนค่า 
 
 
 
 
 
เทียบบัญญัติไตรยางศ ์
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 

228 
X  100        =      60.09 

60.09 

100 
X  5        =      3.004 

http://cheqa.nsru.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=86
http://cheqa.nsru.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=86
http://cheqa.nsru.ac.th/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=681
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด  สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
4 คะแนน 

(ร้อยละ 75) 
ร้อยละ 70.40  ไม่บรรลุ 3.52 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด  สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
4 คะแนน 

(ร้อยละ 75) 
ร้อยละ 60.09  ไม่บรรลุ 3.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
4 คะแนน 

(ร้อยละ 75) 
ร้อยละ 60.09  ไม่บรรลุ 3.00 

 
จุดแข็ง 
 -  
  
 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่  2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท  และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ค าอธิบาย 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ( TQF:HEd. 
หรือ  Thai  Qualifications  Framework  for  Higher  Educations)  หมายถึง  คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่  สกอ.ระบุ  โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด  ครอบคลุมอย่างน้อย  5  ด้าน  คือ  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้ง  TOF  ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช้  ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม  หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 กรณีที่เป็นวิชาชีพท่ีมีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง  5  ด้าน  ต้องท าการ
ประเมินครบทุกด้าน 
 

วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม  5)  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน  (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงาน 

ที่ใช้ค านวณ 2553 2554 2555 2556 
1. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 298 436 196.5 367 367 
2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

(ทุกระดับ) 
70 103 50 92 92 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด(ทุกระดับ) 189 200 183 311 311 
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.26 4.23 3.93 3.99 3.99 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 3.51 3.93  บรรลุ 3.93 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 3.51 3.99  บรรลุ 3.99 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 3.51 3.99  บรรลุ 3.99 

 
หลักฐานอ้างอิง:  
2-AD-1   รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
             ประจ าปีการศึกษา  2556 
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ตัวบ่งชี้ที่  3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ค าอธิบาย 
 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิดความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน       
มีทักษะในการวิจัย   ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง 
 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หมายถึง  บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์  หรือ
ศิลปะนิพนธ์ท่ีเผยแพร่  โดยผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ 
 
วิธีการค านวณ 
 

 
            
 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  South  East Asian  
Nations)  มี  10  ประเทศ  ได้แก่  กัมพูชา  ไทย  บรูไน  พม่า  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ  เช่น  ความร่วมมือการจัดแสดง
โขนระหว่าง  ไทย – ลาว  เป็นต้น การเผยแพร่ในระดับอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ) การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ และไม่ได้
อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

    ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

                       จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ก าหนดร้อยละ  25  เท่ากับ  5  คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 
ผลการด าเนินงานและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

1 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.25*1) = 0.25 
2 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) (0.50*3) = 1.50 
3 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ - 
4 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ - 
 นานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  หรือ  
 ในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus  
5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ - 
 สถาบันหรือจังหวัด  
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ - 
 ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 
10 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 1.75 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 4 
12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 43.75*5/25=8.75 
 ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  

 

แทนค่าสูตร 

ค านวณร้อยละ        43.75100
4

1.75
  

 

ค านวณคะแนน       8.755
25

43.75
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ผลการด าเนินการปีนี้ 
ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 43.75 บรรลุ 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 
เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 43.75 บรรลุ 5.00 คะแนน 
 
หลักฐานอ้างอิง   
3-MR-1   รายชื่อนักศึกษาท่ีจบปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และรายการตีพิมพ์-เผยแพร่ ปีการศึกษา 2556 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
ค าอธิบาย 
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จของสถาบันใน
การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  อันจะท า
ให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์  ดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ปริญญาตรี 

 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 
วิธีการคิดค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

                  
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า 

คะแนน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 0 0 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารงต าแหน่ง ผศ. - 1 - 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารงต าแหน่ง รศ. - 3 - 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารงต าแหน่ง ศ. - 6 - 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 41 2 82 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง ผศ. 14 3 42 
7 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง รศ. - 5 - 
8 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง ศ. - 8 - 
9 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 6 5 30 
10 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่ง ผศ. 6 6 36 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่ง รศ. - 8 - 
12 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารงต าแหน่ง ศ. - 10 - 
 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 68 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 190 
 

แทนค่าสูตร          =  2.79
68

190
  

 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์  =  2.33 5 x 
6

2.79
  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 14 4 คะแนน 2.27  ไม่บรรล ุ 2.27 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 14 4 คะแนน 2.79  ไม่บรรล ุ 2.33 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 14 4 คะแนน 2.79  ไม่บรรล ุ 2.33 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง:   
14-AD-1     รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ และผลรวมถ่วง   
                น้ าหนกัของอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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องค์ประกอบท่ี 3    กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1        ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้    กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายชัชชัย  เขื่อนธรรม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 

                     นางสาวอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2309 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 
 

 คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ได้จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาโดยการ
จัดท าระเบียนนักศึกษา(3-3.1- AD-1) และคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ (3-3.1- AD-2) ท่ี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   (3-3.1-AD-
3) เพื่อให้ค าแนะน าด้านวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและ
เรียนรู้การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย อันเป็น
พื้นฐานต่อการท างานหรือด ารงชีวิตในสังคม  โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาตามตารางที่
ปรากฏอยู่ในตารางสอนของนักศึกษา (3-3.1-AD-4) 
 มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2556 (3-3.1- AD-5) เพื่อให้ค าแนะน าในการศึกษา
แก่นักศึกษาใหม่ให้ความรู้ด้านการเทียบโอนผลการ
เรียน การลงทะเบียน เป็นต้น 
 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (3-3.1- AD-6) และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา(3-3.1- AD-7) เพื่อ
ดูแลให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา  
 มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารทางเว็บบอร์ด 
ภายในเว็บไซต์ของคณะ (3-3.1-AD-8) 

3-3.1-AD-1  
เล่มระเบียนนักศึกษา 
3-3.1-AD-2   
เล่มคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3-3.1-AD-3  
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2556 
3-3.1-AD-4  
ตารางเรียนของนักศึกษา 
3-3.1-AD-5  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปี 2556 
3-3.1-AD-6  
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3-3.1-AD-7  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 
3-3.1-AD-8  
เว็บบอร์ดของคณะ  
http://ait.nsru.ac.th/Web
B.php 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา 

 คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ข่าวการสมัครงาน ข่าว
ทุนการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาในการเข้าร่วม
โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ผ่าน
เว็บไซต์ของคณะ  (3-3.1-AD-9) ติดประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (3-3.1- AD-10) และเว็บบอร์ดของ
คณะ (3-3.1-AD-8) และผ่านทาง Facebook ของ
สาขาวิชา (3-3.1-AD-11) 
 

3-3.1-AD -8  
เว็บบอร์ดของคณะ 
http://ait.nsru.ac.th/Web
B.php 
3-3.1-AD -9  
เว็บไซต์ของคณะ
http://ait.nsru.ac.th/ 
3-3.1-AD -10  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะ 
3-3.1-AD -11  
Facebook สาขาวิชา 

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 

 คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มีกิจกรรมวิชาการที่สามารถน าไป

พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดย

แยกกิจกรรมไปตามสาขาวิชา ดังนี้ 

     - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี สถาน

ประกอบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก

สถานท่ีจริง พัฒนาความรู้ในการท างาน  

(3-3.1-AD-12) 

     - คณะสนับสนุนและส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเครือข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4  

ระหว่างวันท่ี 2-4 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎร าไพพรรณี จ.จันทบุรี (3-3.1-AD-13) 

     - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 ปี

การศึกษา 2556 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง

ประชุมพระบาง อาคาร 15 ช้ัน 4 (3-3.1-AD-14) 

     - โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าทดสอบความรู้ด้าน

ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ วันท่ี 8-9 

กุมภาพันธ์ 2557 และ วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 

2557 โดย สาขาวิชาการออกแบบ (3-3.1-AD-15) 

     - สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทาง

3-3.1-AD -12   
โครงการศึกษาดูงาน  
3-3.1-AD -13  
โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
3-3.1-AD -14  
โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2556   
3-3.1-AD -15 
โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศและ
คอมพิวเตอร์ วันท่ี 8-9 
กุมภาพันธ์ 2557 และ วันท่ี 
15-16 กุมภาพันธ์ 2557 โดย 
สาขาวิชาการออกแบบ 
3-3.1-AD -16 
บันทึกข้อความ ท่ี 0135/56 
ขออนุญาตไปราชการ พา
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิชาการด้าน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2013 วันท่ี 15 

มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

กรุงเทพฯ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ (3-3.1- AD-

16) 

     - สนับสนุนนักศึกษาแข่งขันการประกวดอาหาร

ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (เกษตร มา

สเตอร์เชฟ Thai Food Good Health) ในงาน

เกษตรแฟร์ ปี 2557 วันท่ี 24 มีนาคม 2557 ณ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (3-3.1- AD-

17) 

     - โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างแนวคิด แรง

บันดาลใจ เพื่อประกวดการออกแบบอย่าง

สร้างสรรค์ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 

1112 โดยสาขาวิชาการออกแบบ (3-3.1-AD-18) 

     - โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 

เรื่อง แนวทางสู่การไฟฟูาส่วนภูมิภาค และ

มาตรฐานการไฟฟูาส าหรับผู้ใช้ไฟฟูาทั่วไป วันท่ี 28 

กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 812 

โดย สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม (3-3.1-AD-19) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
3-3.1-AD -17 
บันทึกข้อความ ท่ี 067/57
ขออนุญาตไปราชการ พา
นักศึกษาไปแข่งขัน การ
ประกวดอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค ์
3-3.1-AD-18 
โครงการสัมมนา เรื่อง การ
สร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ 
เพื่อประกวดการออก
แบบอย่างสร้างสรรค ์
3-3.1-AD-19 
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟูา
อุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางสู่
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค และ
มาตรฐานการไฟฟูาส าหรับ
ผู้ใช้ไฟฟูาทั่วไป 

 4 มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 
 

 คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (3-3.1-AD-
9) เช่น การรับสมัครงาน ข่าวการศึกษาต่อ และการ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ  และ ได้จัดท า
ฐานข้อมูล ศิษย์เก่าของคณะฯ เพื่อเก็บข้อมูลศิษย์
เก่า (3-3.1-AD-20) 

3-3.1-AD -9  
เว็บไซต์ของคณะ
http://ait.nsru.ac.th/inde
x.php  
3-3.1-AD-20  
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ 
http://ait.nsru.ac.th/alu
mniAll.php 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - - 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี 3-3.1-AD-21 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ของการให้บริการในข้อ  
1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

อุตสาหกรรม  ได้จัดท าแบบประเมินคุณภาพ การ
ให้บริการด้านค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (3-3.1-AD-21) 
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงการ
ให้บริการต่อไป โดยมีผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการในแต่ละข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 ดังนี ้
     - ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีผลการ
ประเมิน 4.35  
     - ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา มีผลการประเมิน 4.38 
     - ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มีผลการ
ประเมิน 4.25 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการด้านค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 
 

 7 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

 หลังจากเสร็จสิ้นการ ประเมินคุณภาพ การ
ให้บริการด้านค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดย คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมินน าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  หาแนวทางปรับปรุงการให้บริการ 
โดยศึกษาจากข้อมูลที่ได้รับจากแบบประเมิน และ
พฤติกรรมการใช้บริการที่ผ่านมา 

3-3.1-AD-22  
รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
3-3.1-AD-23 
ค าขอตั้งงบประมาณ ปี 
2557 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 
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จุดแข็ง 
    -  
 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    1. ควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    1. คณะฯ มีระบบในการดูแลนักศึกษาโดยการจัดท าเป็นระเบียนนักศึกษาที่มีข้อมูลในหลายมิติ ทั้งข้อมูลส่วนตัว
นักศึกษา ผลการเรียนรายเทอม ตารางกิจกรรมและการรับค าปรึกษา แต่ควรก ากับให้มีการลงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุม 
    2. คณะฯ ควรแสดงความเชื่อมโยงในการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีต่อไปให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2       ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา   
ชนิดของตัวบ่งชี ้   กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายชัชชัย  เขื่อนธรรม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 

                     นางสาวอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2309 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ  4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 สถาบันจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและได้มีการก าหนดตัว
บ่งช้ีความส าเร็จเพื่อใช้ในการติดตามผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจาก
การท ากิจกรรม 

3-3.2-AD-1 
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพทางการศึกษากับนักศึกษา  โดย
สนับสนุนให้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4 “ภาคี
เครือข่ายสานสัมพันธ์” วันท่ี 2-4 สิงหาคม 
2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
จ.จันทบุรี ( 3-3.2-AD-2) เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
นักศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

3-3.2-AD-2   
โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 “ภาคี
เครือข่ายสานสัมพันธ์”   
วันท่ี 2-4 สิงหาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จ.จันทบุร ี
3-3.2-AD-3   
รายงานสรุปโครงการอบรม
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
กิจกรรมนิสิต-นักศึกษาระหว่างสถาบัน และ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 คณะ 
เรื่องการเขียนโครงการโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA วันท่ี 1 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 
13107 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (3-3.2-AD-3) 

เครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 5 คณะ เรื่อง การ
เขียนโครงการโดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA 

 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับ
ปริญญาตรี  และอย่างน้อย  2 
ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา  จากกิจกรรม
ต่อไปนี ้
     - กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
     - กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
     - กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
     - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 คณะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ คือ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก ่
     - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 255 6 
วันท่ี 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมพระ
บาง อาคาร 15 ช้ัน 4 (3-3.2-AD-4) 
     - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2556 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ช้ัน 4  (3-
3.2-AD-5) 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ” วันท่ี 20-21 มิถุนายน 
2556 ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้ (ซับ
สมบูรณ์) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โดย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ2ปี) 
(3-3.2-AD-6) 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   
     - โครงการวิ่งขึ้นเขา ฟังธรรม  วันท่ี 6 
กรกฎาคม 2556 โดยกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ (3-3.2-AD-7) 
     - โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีและน้อง
สาขาการออกแบบ 29 –30 มิถุนายน 2556 
(3-3.2-AD-8) 
     - โครงการเข้าค่ายนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2556 (3-3.2-AD-9) 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

3-3.2-AD-4 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ปี 2556 
3-3.2-AD-5 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 
3-3.2-AD-6  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ” 
3-3.2-AD-7  
โครงการวิ่งขึ้นเขา ฟังธรรม 
3-3.2-AD-8  
โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์
พี่และน้องสาขาการออกแบบ 
3-3.2-AD-9 
โครงการการเข้าค่ายนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2556 
3-3.2-AD-10  
โครงการเทคโนโลยีรักษ์
ประชาธิปไตย ปี 2556 
3-3.2-AD-11 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
“บัณฑิตไทยไม่โกง” 
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
3-3.2-AD-12 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สิ่งแวดล้อม ได้แก ่
     - โครงการการเข้าค่ายนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2556 (3-3.2-AD-9) 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ได้แก่ 
     - โครงการการเข้าค่ายนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2556 (3-3.2-AD-9) 
     - โครงการเทคโนโลยีรักษ์ประชาธิปไตย ปี 
56 (3-3.2-AD-10) 
     - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” 
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (3-3.2-AD-11) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
ได้แก่ 
     - โครงการไหว้ครูช่างปีการศึกษา 255 6 
(3-3.2-AD-12) 
     - โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง เทคโนฯ ประจ าปี 2556  
(3-3.2-AD-13) 

โครงการไหว้ครูช่างปี
การศึกษา 2556 
3-3.2-AD-13 
โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง เทคโนฯ ประจ าปี 
2556   

 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 
“ภาคีเครือข่ายสานสัมพันธ์” วันท่ี 2-4 
สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จ.จันทบุรี ( 3-3.2-AD-2)  เพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การลงนามความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกของมหาวิทยาลัยเครือข่าย  
 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5 
คณะ เรื่องการเขียนโครงการโดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA วันท่ี 1 มีนาคม 2557 ณ 
ห้องประชุม 13107 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
(3-3.2-AD-3) 

3-3.2-AD-2  
โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 “ภาคี
เครือข่ายสานสัมพันธ์” วันท่ี 
2-4 สิงหาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จ.จันทบุร ี
3-3.2-AD-3 
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการอบรมเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 5 
คณะ เรื่องการเขียนโครงการ
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  

 5 มีการประเมินความส าเร็จตาม  คณะฯ โดยคณะอนุกรรมการกิจการ 3-3.2-AD-14  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้ประเมินผลการบรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งช้ี
ของแต่ล ะโครงการและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ 

สรุปแผนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

 6 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 มีการน าผลการประเมินของแต่ละ
โครงการมาวิเคราะห์ผลการประเมินการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งช้ีเพื่อจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2557 (3-3.2-AD-15) 

3-3.2-AD-15 
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 4 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 1. ฝุายกิจการนักศึกษาควรมีการร่วมประชุมพิจารณา สังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของส่วนกลางคณะฯ และ
ท าประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรรายปีการศึกษาเพื่อให้สาขาวิชาต่างๆ ได้ใช้ 
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  1. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุม 
 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
 
 
 



78 

 

78 

องค์ประกอบท่ี  4    การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1         ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้           กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายอนุสรณ์  สินสะอาด ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของสถาบัน  
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้น าระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัย ที่
สอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ
(4-4.1-AD-1) 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยและ
เทคโนโลยี เป็นผู้ดูแล ควบคุม ติดตาม งานด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ (4-4.1-AD-2) 
 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผน
ยุทธศาสตร์ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัย 
จัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
และวิสัยทัศน์ของคณะ และเพื่อให้การบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีระบบ  
(4-4.1-AD-3)     

4-4.1-AD-1 
คู่มือบริหารงานวิจัย ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4-4.1-AD-2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยและเทคโนโลย ี
4-4.1-AD-3 
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ  
พ.ศ.2556 

 2 มีการบูรณาการกระบวนการ 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน 
 

 คณะมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
      1. มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอน โดยทุกหลักสูตรมีรายวิชาปัญหาพิเศษ เป็นการ

4-4.1-AD-4 
ตัวอย่างรูปเล่มปัญหาพิเศษ 
4-4.1-AD-5 
รายงานการไปราชการ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 
 
 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกฝนกระบวนการวิจัยผ่าน
การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ       
(4-4.1-AD-4) 
      2..มีการสนับสนุนให้นักศึกษา สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้น านักศึกษาเข้าร่วมประกวด และ
แสดงผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ ในงาน โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่าย
นวัตกรรมอุดมศึกษา ประจ าปี 2556 (กลุ่ม
ภาคเหนือ) ในงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค 
รวมพลังนักคิด ประดิษฐ์เพื่อชุมชน ระหว่างวันท่ี 
20 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง(4-4.1-AD-5) 
     3.นักศึกษาได้ท างานวิจัยเรื่องการพัฒนา
ไอศกรีมข้าวกล้องหอมนิลงอก (4-4.1-AD-6) ซึ่งมี
ความสอดคล้อง และเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
ของอาจารย์ที่ปรึกษา (โครงการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมน้ านมข้าวกล้องหอมนิล
งอกโดยใช้น้ าตาลโตนด : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
น้ าตาลโตนด ต .เกยไชย อ .ชุมแสง จ .นครสวรรค์) 
(4-4.1-AD-7) 

4-4.1-AD-6 
โครงงานวิจัยนักศึกษา เรื่อง 
การพัฒนาไอศกรีมข้าวกล้อง
หอมนิลงอก 
4-4.1-AD-7 
โครงงานอาจารย์ เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
น้ านมข้าวกล้องหอมนิลงอก
โดยใช้น้ าตาลโตนด : 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ าตาล
โตนด ต.เกยไชย อ.ชุมแสง 
จ.นครสวรรค ์
 
 
 

 3 มีการพัฒนาด้านศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะฯ มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของอาจารย์โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้ประชุมวิชาการ อบรม     
ดูงาน น าเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (4-4.1- AD-8)เพื่อ
น ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจน
เพื่อรับใช้สังคมด้วยการผลิตผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพมากขึ้น (4-4.1-AD-3) 
 มีการก าหนดภาระงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนด้าน
งานวิจัย (4-4.1-AD-9) 
 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในวันพุธท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2556 
(4-4.1-AD-10) 

4-4.1-AD-1 
คู่มือบริหารงานวิจัย ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4-4.1-AD-3 
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการ พ.ศ.
2556 
4-4.1-AD-8 
หนังสือขออนุญาตไปราชการ 
4-4.1-AD-9 
เอกสารภาระงาน 
4-4.1-AD-10 
อ้างอิงโครงการพัฒนา
นักวิจัยหน้าใหม ่
4-4.1-AD-11 
คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 คณะได้น าจรรยาบรรณวิชาชีพของสถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างสรรค์
งานวิจัย (4-4.1-AD-11)   

 

 4 มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทางคณะ โดย
ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี ได้มีการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนงานวิจัยส าหรับอาจารย์ภายในคณะ 
ทั้งทุนสนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียน ทุนละ 
10,000 บาท จ านวน 8 ทุน และทุนโครงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ทุนละ 50,000 บาท 
จ านวน 2 ทุน (4-4.1-AD-12)   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีการด าเนินงาน
จัดสรรงบประมาณ ด้านการวิจัย เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ให้คณาจารย์ด าเนินงานด้าน
การวิจัย เช่น การน าเสนอผลงาน การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการด้าน
การวิจัย สนับสนุนการจัดท าโปสเตอร์เสนอ
ผลงานวิจัย การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย (4-4.1-AD-3) 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 

4-4.1-AD-3 
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการ พ.ศ.
2556 
4-4.1-AD-12 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลย ีเรื่อง ผลการ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและบริการ
วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
 
 

 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  -ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
  - ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เช่น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

 คณะได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันดังนี้         
      1. คณะฯ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มี
หน้าท่ีให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
       2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยและ
เทคโนโลยี เพื่อด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ (4-4.1-AD-2) 
       3. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (4-4.1-AD-3) 
       4. มสีิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  INTERNET ,WIFI และคอมพิวเตอร์ที่
ช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลการ
วิจัย 
       5. มีห้องวิเคราะห์และทดสอบทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยี 
       6. มีห้องปฏิบัติการทางไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์   
       7. มีห้องปฏิบัติการทางการเกษตรและ

4-4.1-AD-2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยและเทคโนโลย ี
4-4.1-AD-3 
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการ พ.ศ.
2556 
4-4.1-AD-13 
ภาพห้องปฏิบัติการ 
4-4.1-AD-14 
ห้องสมุดภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ  การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์  การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(visitingprofessor) 

เทคโนโลยีการอาหาร(4-4.1-AD-13) 
      8. มีหนังสือส าหรับให้นักศึกษา/บุคลากร
ค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าวิจัย(4-4.1-AD-14) 

 6 มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 
5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - 
 

- 

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - 
 

- 

 8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญญาของ
สังคม  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม และด าเนิน การตาม
ระบบท่ีก าหนด  (เฉพาะกลุ่ม  
ข และ ค2) 

 

 คณะได้น าระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย  (4-4.1-AD-1) 
โดยทางคณะมีคณะกรรมการศูนย์วิจัยและ
เทคโนโลยีเป็นผู้ดูแล ควบคุม ติดตามผลการ
ด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ (4-4.1- AD-2) 
ซึ่งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะจะ
ด าเนินงานภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เตาเผา
ถ่านกัมมันต์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและถ่านแปรรูป ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ (4-4.1- AD-1 5 ) มีการจัดท า
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเสริมให้กับกลุ่มสินค้าหนึ่งต่ าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ได้แก่ เครื่องตัดหนังหมู 
เครื่องตัดกล้วยกวน และเครื่องอบ 2 ระบบ      
(4-4.1-AD-16) 

4-4.1-AD-1 
คู๋มือบริหารงานวิจัย 
4-4.1-AD-2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยและเทคโนโลย ี
4-4.1-AD-11 
หนังสือรับรองการน าไปใช้
ประโยชน ์
4-4.1-AD-15 
ภาพการจัดอบรม เรื่อง 
เตาเผาถ่านกัมมันต์  
4-4.1-AD-16 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  6  ข้อ  6  ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6  ข้อ 5 ข้อ  ไม่บรรลุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6  ข้อ 5 ข้อ  ไม่บรรลุ 3 คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 -  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    - 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายอนุสรณ์  สินสะอาด ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 

 
โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

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

 คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแนวทาง 
ขั้นตอน และวิธีการของสถาบันวิจัยและพัฒนา     
(4-4.2-AD-1) 
 มีคณะกรรมการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี ท า
หน้าท่ีบริหารงานวิจัยตามแนวทางที่คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิจัย (4-4.2-AD-2) 
 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ได้
ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิจัย ส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (4-4.2-AD-3) 
 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในที่
ประชุมวิชาการ ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 
และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ (4-4.2-AD-4)          

4-4.2-AD-1 
คู่มือการบริหารงานวิจัย 
4-4.2-AD-2 
คณะกรรมการศูนย์วิจัยและ
เทคโนโลย ี
4-4.2-AD-3  
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ พ.ศ.
2556 
4-4.2-AD-4 
บทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ท้ังในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

 2 มีระบบและกลไกการ
รวบรวมคัดสรรวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  
และด าเนินการตามระบบ

 คณะฯ มี การ ด าเนินงานตามแนวทางของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดขั้นตอนและ
แนวทางการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
(4-4. 2-AD-1)  โดยคณะกรรมการศูนย์วิจัยและ
เทคโนโลยี เป็นผู้คัดสรรความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเปูาหมาย 

4-4.2-AD-1 
คู่มือการบริหารงานวิจัย 
4-4.2-AD-2 
คณะกรรมการศูนย์วิจัยและ
เทคโนโลย ี
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ที่ก าหนด 
 

เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4-4.2-AD-2) 

 3 มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  2 
สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 มีการน าผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุม
วิชาการ และตีพิมพ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ(4-4.2-AD-4) 
 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ จาก
งานวิจัยในรูปแบบของงานบริการวิชาการให้แก่
ชุมชน (4-4.2-AD-6) 
 มีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในงานการบูรณา
การงานด้าน วทน. สู่จังหวัดชุมชน และท้องถิ่น : 
วทน.สัญจรสู่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 19-20 
มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรมปาย สุโขทัย 
รีสอร์ท(4-4.2-AD-7)     
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้น าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์เข้า
ร่วมประกวดในโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจ าปี 2556 
(กลุ่มภาคเหนือ) ในงานมหากรรมนวัตกรรมสู่
ภูมิภาค รวมพลังนักคิด ประดิษฐ์เพื่อชุมชน จัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการศูนย์วิจัยแห่งชาติ ระหว่าง
วันท่ี 20 -23 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง  จ.ล าปาง      
(4-4.2-AD-8)     
 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้น าผลงาน
สร้างสรรค์ เครื่องพ่นยาขนาดเล็ก เผยแพร่ทาง
รายการ “คิดล้ า ท าได้” ทางช่อง 9 อสมท.    
(4-4.2-AD-9)        

4-4.2-AD-4 
บทความงานวิจัยตีพิมพ ์
4-4.2-AD-6 
ภาพแสดงการอบรมการใช้
เตาเผาถ่านกัมมันต์ 
4-4.2-AD-7 
ภาพประกอบการแสดงงาน
สร้างสรรค์ 
4-4.2-AD-8 
รายงานการไปราชการ  
4-4.2-AD-9 
ภาพเกียรติบัตรจากรายการ 
“คิดล้ า ท าได้” 
 

 4 มีการน าผลงานงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์  และมี
การรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

 สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม ได้น าเครื่อง เตาเผา
ถ่านกัมมันต์ ไปมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป และเครื่องหั่น
หนังหมู มอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูฝอย
กรอบโกเนียร(4-4.2-AD-10)        

4-4.2-AD-10 
หนังสือตอบรับการน าไปใช้
ประโยชน์  

 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วย
ในการคุ้มครองสิทธ์ิของ

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด าเนินการ ประสานงานร่วมกันกับ

4-4.2-AD-11 
เว็บไซต์หน่วยบ่มเพาะ (UBI)  



85 

 

85 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
งานวิจัยหรืองานสร้าง 
สรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 
 
 

หน่วยบ่มเพาะ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(4-4.2-AD-11) ในการขอค าปรึกษา และการขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และการ
คุ้มครองสิทธ์ิในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะฯ 
ได้จัดท าข้ึน (4-4.2-AD-12,   4-4.2-AD-13)      
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์
4-4.2-AD-12 
เอกสารจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
4-4.2-AD-13 
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 -  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    1. การส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยให้แพร่หลายในองค์กร 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี้  
    -  
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 X 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3         เงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า   
ชนิดของตัวบ่งชี้     ปัจจัยน าเข้า 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.สันติ  พงษ์พรต ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน   โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5 
         1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  
            1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนั 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
เกณฑ์การประเมิน :โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
น้อยกว่า 24,000 บาท/

คน 
24,000-35,999 

บาท/คน 
36,000-47,999 

บาท/คน 
48,000-59,999 

บาท/คน 
60,000 บาทขึ้นไป/

คน 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =  
 
 
  สรุปคะแนนที่ได้ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกคนคณะวิชาในสถาบัน 
 
ผลการด าเนินงาน : 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย จ านวนเงิน แหล่งทุน 
1 การพัฒนาคุณภาพและการผลิตไรน้ า

นางฟูาเชิงพาณิชย์ด้วยน้ าท้ิงจากบ่อเลี้ยง
ปลา 

ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน 1,612,000 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2 พัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี 1,500,000 ศาลากลางจังหวัด

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย จ านวนเงิน แหล่งทุน 
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นครสวรรค์ 

3 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของการผลิต
ข้าวเกรียบมันแกว 

ช่ืนจิต  พงษ์พูล 50,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

4 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ าสกัด
ชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดใน
ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 

นพดล  ชุ่มอินทร์ 50,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

5 การศึกษาบริบทในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จัก
สานไม้ไผ่แบบมีส่วนร่วม 

มานัส  รอดชื่น 50,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6 กระบวนการผลิตและคุณสมบัติทาง
กายภาพเคมีของข้าวกล้องงอกและแปูง
ข้าวกล้องงอก 

ณิชา  กาวิละ 50,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

7 การพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกส าหรับจังหวัดนครสวรรค์ โดย
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ 

รพีพัฒน์  มั่นพรม 49,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

8 การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาตู้ท าน้ า
ร้อนและน้ าเย็นด้วยเทคโนโลยีเทอร์โมอิ
เล็กทริกส์โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย ์

ปฐมพงค์  จิโน 
ถิรายุ  ป่ินทอง 
โกเมน หมายมั่น 

43,500 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

9 การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาเครื่อง
ผลิตไฟฟูาจากพลังงานน้ าไหลบริเวณ
ชุมชนวัดเกาะหงส์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ถิรายุ  ป่ินทอง 
ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ ์

กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 

35,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

10 ผลของสารละลายเกลือร่วมกับการใช้น้ า
ร้อนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผล
ฝรั่งสดพันธ์ุแปูนสีทองระหว่างการเก็บ
รักษา 

ศรัณยา  เพ่งผล 
นพดล ชุ่มอินทร์ 

50,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

11 งานวิจัยปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ บ้านศรี
อุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 

พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ 40,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

12 บูรณาการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้จุลินทรีย์และสาร
สกัดจากพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

ปัณณวิชญ์  เย็นจิตต ์
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูล

ธรรม 

165,300 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

13 การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานขนาดย่อม 
(SMEs) 

มาศสกุล  ภ้กดีอาษา 
ภริตา พิมพันธุ ์

กรรณิการ์ มิ่งเมือง 

500,800 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย จ านวนเงิน แหล่งทุน 
14 การศึกษาการทนความร้อนและการอยู่

รอดของกระบือเผือกไทยภายใต้ความ
เสี่ยงของสภาพอากาศ งานวิจัยประยุกต์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา : จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
ชัยนาท และจังหวัดอุทัยธาน ี

สมชาย ศรีพูล 
ดร.ฐิตาภรณ์ คงด ี
90 เปอร์เซ็นต์ 

458,400*90
/100 

= 412,560 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

15 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งาน
ประติมากรรมจากกากถ่ัวเหลือง เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

ไพฑูรย์  ทองทรัพย์ 499,300 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

16  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมใน
การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ดร.ฐิตาภรณ์ คงด ี
ผศ.สมชาย  ศรีพูล 

90 เปอร์เซ็นต ์

441,400*90
/100 

= 397,260 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

17 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปอาหารเสริมผลข้าว
กล้องงอกส าเร็จรูปพร้อมดื่มส าหรับสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับข้าวของชาวนาโดยการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง : 
กรณีศึกษา ต.หนองกระโดน อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 

ภิญโญ  ชุมมณ ี
วีระชาติ จริตงาม 
วัชระ ชัยสงคราม 

1,500,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

18 วิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 

บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 300,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

19 ภาวะมีงานท าของบัณฑิต กระบวนการ
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

ฐิตาภรณ์ คงดี 150,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รวม 7,454,720 
การค านวณ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด   เท่ากับ   7,454,720  บาท 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ เท่ากับ 62 คน 
 จ านวนอาจารย์ทีลาศึกษาต่อ เท่ากับ 6 คน ได้แก ่

  1. นายปิยลาภ   มานะกิจ  
  2. นางสาวธนรัตน์  ศรีรุ่งเรือง  
  3. นางสาวเพียงพิศ  ชะโกทอง  
  4. นางสาวสุจิตรา  อยู่หนู  
  5. นางสาวสุกัญญา  สุจริยา  
  6. นางสาวชนณภัส  หัตถกรรม  
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 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดไม่นับรวมลาศึกษาต่อ  เท่ากับ    62   คน 
   

     แทนค่าจากสูตรที่ 1    120,237.42 
62

7,454,720
   บาทต่อคน 

 

     แทนค่าจากสูตรที่ 2   10.025x 
60,000

120,237.42
   คะแนน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 48,000 106,780.16  บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 48,000 120,237.42  บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 48,000 120,237.42  บรรลุ 5 คะแนน 

 

จุดแข็ง 
 1. การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอทุนวิจัยภายนอกแก่อาจารย์รุ่นใหม่ 
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    1. การแสวงหาแหล่งเงินทุนภายนอกในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    1. การจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้แก่ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก การบริการ โครงการวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

90 

 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 

ตัวบ่งชี้ที่  5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุสรณ์  สินสะอาด ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
ค าอธิบาย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการ
เปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
  ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์  ดังนี ้
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏมรฐานข้อมูลการจัดอันดับวาสาร 

SJR (SCImago Journal Rank:  www.scimagojr.com.)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน      ควอไทล์ที่  3  
หรือ  4  (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน Subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.   

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร  SJR 
(SCImago  Journal  Rank:www.scimagojr.com.)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่  1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject  category  ที่ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
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        อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  South  East Asian Nations)  
มี  10  ประเทศ  ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พม่า  ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม    
        การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น                
        การเผยแพร่ในระดับอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
        การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ และไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
อาเซียน) 
 
 
วิธีการค านวณ 
 
        
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ  5 คะแนน  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชา 5  คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 
การคิดคะแนนระดับคณะ  ให้น าคะแนนท่ีคิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย  และการคิด 
คะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนท่ีคิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลีย่ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้
 

ค่าน้ า 
หนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
ปี 2556 

จ านวนของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ/์เผยแพร่ 

คะแนน 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

17 4.25 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

- - 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank:www.scimagojr.com )โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

2 2.00 

        ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

                        อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด 

 

X 100 
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ค่าน้ า 
หนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
ปี 2556 

จ านวนของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ/์เผยแพร่ 

คะแนน 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank:www.scimagojr.com )โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

- - 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด   
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 3 0.75 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
- - 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 

คะแนนรวม 22 7 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
- 10.29 

ค่าคะแนนที่ได้ - 2.57 
  
แทนค่าสูตร 

             = 10.29x100
68

7
   

 
เทียบบัญญัติไตรยางศ ์
 

  = 2.57 x5
20

10.29
  

 
        ในปีการศึกษา 2556 คณาจารย์ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด เท่ากับ 68 คน มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ทั้งหมด 22 เรื่อง (ร้อยละ 10.29 )  คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 2.57 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
ร้อยละ 16 
(4 คะแนน) 

13.91  ไม่บรรลุ 3.48 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
ร้อยละ 16 
(4 คะแนน) 

10.29  ไม่บรรลุ 2.57 คะแนน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
ร้อยละ 16 
(4 คะแนน) 

10.29  ไม่บรรลุ 2.57 คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    1. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    1. การสร้างแรงจูงใจในการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
การพิจารณาความดีความชอบ 
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ตัวบ่งชี้ที่  6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.สันติ  พงษ์พรต ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
ค าอธิบาย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการ
เปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
วิธีการคิดค านวณ 
 

                         ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์              x   100                             
                                       จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด  

        
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ 20  เท่ากับ  5  คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
โดยนับรวมผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของ
ผลงาน ปีท่ีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจนด้วย 
ตามแนวทางต่อไปนี้ 

    - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ท าให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจ
ชนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

    - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

    - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

    - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพสร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลา
ศึกษาต่อ 
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ผลการด าเนินงาน : 
ที่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ หน่วยงาน 
1 เครื่องหั่นหนังหม ู กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูฝอยโกเนียร 
2 เตาเผาถ่านกัมมันต ์ กลุ่มวิสาหกิจชุนชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป 
3. เครื่องอบขนมจีน 2 ระบบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาบ้านหนองโพธิ ์
4. เครื่องตัดกล้วยกวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด “แม่อุบล” 
 แทนค่าสูตร 

  =   5.88x100
68

4
  

 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

  =  1.47 x5
20

5.88
  

 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
1 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ - 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 4 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 4 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด(นับรวมที่ศึกษาต่อ)(ปีการศึกษา) 68 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 5.88 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 
ร้อยละ 16 
(4 คะแนน) 

ร้อยละ 9.02  ไม่บรรลุ 2.26 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 
ร้อยละ 16 
(4 คะแนน) 

ร้อยละ 5.88  ไม่บรรลุ 1.47 คะแนน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 
ร้อยละ 16 
(4 คะแนน) 

ร้อยละ 5.88  ไม่บรรลุ 1.47 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายอนุสรณ์  สินสะอาด ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจัย  การปฏิบัติจริง
และได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา  หรือพัฒนางานในหน้าท่ีจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
    ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ  ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
0.75 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการคิดค านวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

        
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ 10  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
  
ผลการด าเนินงาน     
ล าดับที่ รายชื่อเอกสาร ผู้แต่ง 

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
   
บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
   
ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 

1. อุณพลหศาสตร์เบื้องต้น นายจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 
2. ระบบควบคุม นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ ์

X 100 
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ล าดับที่ รายชื่อเอกสาร ผู้แต่ง 
3. เคมีอาหาร ดร.ณิชา  กาวิละ 

ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง  มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1. เทคโนโลยีการผลิตโคนม ผศ.ธันวา  ไวยบท 
2. รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตสุกร ผศ.ธันวา  ไวยบท 
3. รายวิชากลศาสตร์ของไหล ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี 
4. รายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 
5. รายวิชาเครื่องกลไฟฟูากระแสสลับ ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 

                            
ผลการประเมินตนเอง 

ค่า
น้ าหนัก 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน ปี 2556 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ - 
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ - 
0.75 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
1.00 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง  มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 7.25 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)(ปีการศึกษา) 68 

คะแนนที่ได้ 5.33 
 
แทนค่าสูตร 

  =   10.66x100
68

7.25
  

 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

  =  5.33 x5
10

10.66
  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
4 คะแนน 
(ร้อยละ 8) 

ร้อยละ 0.00  ไม่บรรลุ 0.00 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
4 คะแนน 
(ร้อยละ 8) 

ร้อยละ 10.66  บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
4 คะแนน 
(ร้อยละ 8) 

ร้อยละ 10.66  บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    1. การตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่มีการรับรองมาตรฐาน 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    1. การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ หนังสือ ต ารา ท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
    2. การสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. 
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องค์ประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1       ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม    
ชนิดตัวบ่งชี้         กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายอนุสรณ์  สินสะอาด ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 

 มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์
ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ       
ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน วิจัยและ
พัฒนา  (5-5.1- AD-1)มีนโยบายส่งเสริม 
สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุก
ระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ 
(service mind) ในการให้บริการวิชาการ  แก่
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุน  (5-5.1-
AD-2) และจัดท าระเบียบของการให้บริการ
วิชาการ (5-5.1-AD-3)  ก าหนดภาระงานของ
อาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน (5-5.1- AD-4)  
โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทน
ระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการ
แก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของ
สถาบัน  ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมี
การวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ (5-5.1-AD-5)  
 มีการก าหนดพันธกิจ และยุทธศาสตร ์

5-5.1-AD-1 
คู่มือการบริการวิชาการ
แก่สังคม 
5-5.1-AD-2 
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ พ.ศ.
2556 
5-5.1-AD-3 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย 
การให้บริการวิชาการที่มี
ค่าตอบแทน 
5-5.1-AD-4 
เอกสารภาระงาน 
5-5.1-AD-5 
ตัวอย่างแบบประเมินการ
ให้บริการวิชาการ 
5-5.1-AD-6 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ.2555-2559) 
5-5.1-AD-7 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์วิจัย
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
อย่างชัดเจน ในด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2555-
2559) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 5-5.1-AD-6) 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์วิจัยและ
เทคโนโลยี  เพื่อก ากับ ติดตาม การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม( 5-5.1-AD-7) 
 มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการก่อน
การจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน(5-5.1-AD-8) 
 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
แผนกลยุทธ์ และแผนงานประจ าส าหรับ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่
ชุมชน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์
ของคณะฯ ( 5-5.1-AD-9)  

และเทคโนโลย ี
5-5.1-AD-8 
โครงการบริการวิชาการ 
5-5.1-AD-9 
แผนปฏิบัติการด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
 

 2 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการบูรณา
การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน เช่น 
       มีการบูรณาการบริการวิชาการ เรื่อง 
เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซ่อมแซม
ระบบไฟฟูา และอุปกรณ์ไฟฟูาภายในครัวเรือน”  
(5-5.1- AD-10 ) กับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 6183104 ปฏิบัติการตรวจซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  (5-5.1- AD-
11) โดยน านักศึกษาเข้าร่วมในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟูาให้กับโรงเรียนหนองน้ าเขียว    
ต.ท่าง้ิว อ.บรรพตพิสัยจ .นครสวรรค์  ในวันท่ี 
22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2556 
      มีการบูรณาการการบริการวิชาการ 
เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้โอโซนเพื่อก าจัดเช้ือจุลินทรีย์ใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่องพืช ( Tissue 
culture)” (5-5.1-AD-12) กับการเรียนการ
สอนในรายวิชา 5232701 การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร(5-5.1-AD-13) 
       

5-5.1-AD-10 
รายงานโครงการบริการ
วิชาการ เรื่อง “อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟูา และอุปกรณ์ไฟฟูา
ภายในครัวเรือน” 
5-5.1-AD-11 
มคอ. 3 รายวิชา 
6183104 ปฏิบัติการตรวจ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส ์
5-5.1-AD-12 
รายงานโครงการการ
บริการวิชาการ เรื่อง 
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้
โอโซนเพื่อก าจัด
เชื้อจุลินทรีย์ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่องพืช 
(Tissue culture)” 
5-5.1-AD-13 
มคอ.3 รายวิชา 
5232701 การเพาะเลี้ยง
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เนื้อเยื่อของพืชเพื่อ
การเกษตร 

 3 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการบูรณา
การบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น 
       โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การ
ผลิตและแปรรูปข้าวกล้องงอก” (5-5.1-AD-
14) ที่เป็นหน่ึงในงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมน้ านมข้าวกล้องหอมนิลงอก 
โดยใช้น้ าตาลโตนด : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
น้ าตาลโตนด ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค”์ (5-5.1-AD-15) 
       โครงการบริการวิชาการ เรื่อง  
“จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการจัดการโรคและ
แมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน” (5-5.1- AD-16)  
ที่เป็นส่วนในงานวิจัย เรื่อง บูรณาการการผลิต
ข้าวเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดย
ใช้จุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง(5-5.1-AD-17)      
 
 

5-5.1-AD-14 
รายงานโครงการบริการ
วิชาการ เรื่อง “การผลิต
และแปรรูปข้าวกล้อง
งอก” 
5-5.1-AD-15 
รายงานการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมน้ านมข้าวกล้อง
หอมนิลงอก โดยใช้
น้ าตาลโตนด : 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
น้ าตาลโตนด ต าบลเกย
ไชย อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค ์
5-5.1-AD-16 
รายงานโครงการการ
บริการวิชาการ เรื่อง 
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการ
จัดการโรคและแมลง
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
5-5.1-AD-17 
รายงานการวิจัย เรื่อง 
บูรณาการการผลิตข้าว
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้
จุลินทรีย์และสารสกัด
จากพืชในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
 
 
 

 ผู้ด าเนินโครงการบริการวิชาการได้มีการ
ประเมินความส าเร็จในการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน(5-5.1-AD-18) และการวิจัย 
(5-5.1-AD-19) 
 

5-5.1-AD-18 
รายงานการประเมิน
ความส าเร็จของการบูร
ณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 
5-5.1-AD-19 
รายงานการประเมิน
ความส าเร็จของการบูร
ณาการบริการวิชาการกับ
การวิจัย 

 5 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 

- ไม่มีผลการด าเนินการ – 
 
 

- 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
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จุดแข็ง 
 -   
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมเพิ่มมากขึ้น 
    2. การประเมินผลการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนา และปรับปรุง
การบริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดตัวบ่งชี ้    กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายอนุสรณ์  สินสะอาด ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ  หรือ
ภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ  เพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน 

 มีการส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อ
ประกอบการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ 
จัดท าโครงการบริการวิชาการตามจุดเน้นและ
ความเชี่ยวชาญของสาขา  
(5-5.2-AD-1, 5-5.2-AD-2)      
        

5-5.2-AD-1 
แบบส ารวจความต้องการของ
ชุมชนในการให้บริการ
วิชาการ และภาพการลงพื้นที่
เก็บข้อมูล 
5-5.2-AD-2 
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 2 มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน  หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้ 
    1.อาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์มีความ
ร่วมมือกับเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการ
จัดท าข้อมูลตัวช้ีวัดด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมือง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(5-5.2-AD-3) 
    2.อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
ความร่วมมือกับทางศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ในการจัดโครงการภาคีการอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
และผู้น าชุมชน(5-5.2-AD-4) 
    3. อาจารย์ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีความร่วมมือกับบริษัทเครื่องดื่ม
กระทิงแดง จ ากัดซึ่งเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

5-5.2-AD-3  
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
จากส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค ์
5-5.2-AD-4  
หนังสือขอรับการสนับสนุน
วิทยากรจากศาลากลาง
จังหวัดอุทัยธานี 
5-5.2-AD-5  
ภาพแสดงการลงพื้นที่ท า
กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ เรื่อง ห่วงโซ่อุปทาน
ข้าวปลอดสารพิษ 
5-5.2-AD-6 
ภาพถ่ายโครงการบริการ
วิชาการ เรื่อง ให้ความรู้
บริการตรวจสอบและ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พอเพียงต่างๆ เช่น บ้านคุณผดุง ช่วยค้ าชู 
ขนมจีนโบราณ-คุกกี้ครูเปูา คุณอ าพร ควรคิด 
และบ้านคุณเกษม คงสิน ในการให้ความรู้เรื่อง 
ห่วงโซ่อุปทานข้าวปลอดสารพิษ เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนแก่ชุมชน(5-5.2-AD-5) 
     4. สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม มีความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าง้ิว ใน
การให้บริการวิชาการ เรื่อง ให้ความรู้บริการ
ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบไฟฟูาภายใน
ครัวเรือน ให้กับชุมชนต าบลท่าง้ิว 
(5-5.2-AD-6) 

ซ่อมแซมระบบไฟฟูาภายใน
ครัวเรือน 
 

 3 มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการ
พัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)สู่สากล (5-5.2- AD-7)และ โครงการ
บริการวิชาการ เรื่อง ให้ความรู้บริการ
ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบไฟฟูาภายใน
ครัวเรือน (5-5.2-AD-8) ได้มีการประเมินและ
ติดตามผลการน าความรู้ที่ได้จากการได้รับการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการเป็นรายได้ 
ลดรายจ่าย ด้านคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการ
อบรม การน าไปขยายผลต่อในด้านต่างๆ  และ
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในท่ี  

5-5.2-AD-7 
รายงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP)สู่
สากล  
5-5.2-AD-8 
รายงานโครงการบริการ
วิชาการ เรื่อง ให้ความรู้
บริการตรวจสอบ และซ่อม 
แซมระบบไฟฟูาภายในครัว 
เรือน ให้กับชุมชนต าบลท่าง้ิว 

 4 มีการน าผลการประเมินในข้อ  
3 ไปพัฒนาระบบและกลไก  
หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 

- ไม่มีผลการด าเนินการ – 
 

- 

 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก
การให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
 
 

 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าเครื่องพ่น
ยาขนาดเล็กท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการ
วิชาการเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าว
ปลอดสารพิษ ไปเผยแพร่ในรายการ คิดล า ท า
ได้ ทางช่อง 9 อสมท. ในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ.
2557 (5-5.2-AD-9, 5-5.2-AD-10) 
 มีการเผยแพร่ประสบการณ์ และความรู้ใน
การให้บริการวิชาการผ่านเว็บไซต์ และแผ่นพับ
(5-5.2-AD-11, 5-5.2-AD-12) 
 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้มาจากการให้บริการวิชาการ ในโครงการ

5-5.2-AD-9 
ภาพการน าเครื่องไปเป็นส่วน
หนึ่งในการให้บริการวิชาการ 
เรื่อง การจัดการห่วงโซ่
อุปทานข้าวปลอดสารพิษ 
5-5.2-AD-10 
เกียรติบัตร จากรายการ คิด
ล้ า ท าได ้
5-5.2-AD-11 
เว็บไซต์ 
http://ait.nsru.ac.th/Web
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)สู่สากล ความต้องการของชุมชนในงาน
บูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) สู่จังหวัด ชุมชน และ
ท้องถิ่น : วทน.สัญจรสู่จังหวัดสุโขทัย   ระหว่าง
วันท่ี 19-20 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรม
ปาย สุโขทัยรีสอร์ท จ.สุโขทัย(5-5.2-AD-13) 
 มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการ        
(5-5.2-AD-14)     

Design/service.html 
5-5.2-AD-12 
แผ่นพับ เครื่องอบขนมจีน 2 
ระบบ 
5-5.2-AD-13 
ภาพการน างานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในงาน 
วทน. สัญจร 
5-5.2-AD-14 
ส าเนาบทความทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4 ข้อ 4 ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 1. การบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการแก่สังคม แก่สื่อมวลชน ทีวี หนังสือพิมพ์ 
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
   1. การจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   2. การน าผลการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้บริการวิชาการที่สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคมมาถ่ายทอดแก่บุคลากรภายในและ
สาธารณชนมากขึ้น 
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  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาด้านการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกันในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยใช้องค์ความรู้ทุกด้านในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

108 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ที่  8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ  
                 การวิจยั 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายอนุสรณ์  สินสะอาด ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
ค าอธิบาย 
 การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือสังคม  เป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ  หรือท าหน้าท่ีใด  ๆ  ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความ
เข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน  และบริการวิชาการให้เปล่า  โดยมีการ
น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  อาทิ  บทความ  ต ารา  
หนังสือ  รายวิชาหรือหลักสูตร  เป็นต้น 
 
วิธีการค านวณ 
              

        จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย                                      
                                       จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ใช้บัญญตัไิตรยางศเ์ทียบ  โดยก าหนดรอ้ยละ 30  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 2556 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 11 
2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 2 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
2 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 25 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 60 

 

แทนค่าสูตร 

  =   60x100
25

15
  

 

 
 

X   100 
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เทียบบัญญัติไตรยางศ ์

  =  10 x5
30

60
  

 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 
4 คะแนน 

(ร้อยละ 24) 
12.82 

(ร้อยละ 76.92) 
 บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 
4  คะแนน 

(ร้อยละ  24) 
10.00 

(ร้อยละ 60) 
 บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 
4  คะแนน 

(ร้อยละ  24) 
10.00 

(ร้อยละ 60) 
 บรรล ุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายอนุสรณ์  สินสะอาด ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
ค าอธิบาย 
 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง  โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนา
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ในด้านต่าง ๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์  
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม  หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้
1  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
2  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
3  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
4  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 
 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีการก าหนดระบบและกลไก
บริหารงานบริการวิชาการ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
สอดคล้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริหาร
งานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะให้
เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ(9- AD-
1) มีการด าเนินโครงการบูรณาการวิชาการตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ร่วมกับชุมชนภายนอก 
โดยทางคณะฯได้มีการด าเนินการตามระบบดังนี้ 
     1. มีกระบวนการวางแผนการให้บริการ

9-AD-1                 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการด าเนินงานวิจัย
และบริการวิชาการของ
คณะฯ 
9-AD-2      
แบบส ารวจความต้องการ
ของชุมชน    
9-AD-3        
แผนปฏิบัติการด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วิชาการ ตามพันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัยและ
บริการวิชาการ (9- AD-1) เพื่อก าหนดกรอบ
นโยบายและทิศทางการบริการวิชาการสู่สังคม
งานวิจัยของคณะ มีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและ
ความต้องการขององค์กร/ชุมชนก่อนจัดท า
โครงการบริการวิชาการ(9- AD-2) แปลงสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (9-AD-3) เพื่อ
สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการบริการให้
ค าปรึกษาและองค์ความรู้แก่ชุมชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก 
     2. มีด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของ
แต่ละสาขาวิชา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
คณะ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบันวิจัย
และพัฒนา โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มี
โครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน /องค์กร
ภายนอก ซึ่งประกอบด้วยเงินงบประมาณของ
คณะ 7 โครงการ เงินงบประมาณของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 25 โครงการ รวมทั้งสิ้น  32 โครงการ 
(9-AD-4) 
    3. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนการบริการวิชาการ  โดยการส่ง
รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ  การ
รายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการอันจะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนภายนอก (9-AD-5) 
    4. มีการน าผลการประเมินพร้อมกับ
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการบริการวิชาการในปี
ต่อไป 

2556  
9-AD-4 
แบบสรุปผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
9-AD-5               
รายงานการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
 
 

 2 บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด าเนินการประเมินผลประสิทธิภาพ
การให้บริการวิชาการ ว่ามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ท้ังด้านความรู้ 
ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์  โดยให้
ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามหลังจากการบริการ

9-AD-4            
แบบสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556       
9-AD-5                
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 

วิชาการ  เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
จัดท าโครงการบริการวิชาการ การประเมินผลการ
บรรลุความส าเร็จของโครงการ  มีแนวปฏิบัติคือ
โครงการฯ ที่มีผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ระบุไว้ถือว่ามีการบรรลุความส าเร็จของโครงการ 

รายงานการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556       
 

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการให้บริการวิชาการเรื่องการผลิตน้ าส้ม
ควันไม้และปุ๋ยอินทรีย์ ในปี 2553 ให้กับกลุ่มบ้าน
เนินกระพี้ ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ                
จ.นครสวรรค์ ท าให้ผู้น าชุมชน คือ นายอรรถสิทธิ์ 
ศรีค าขลิบ สามารถให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจ 
หรือชุมชนต่าง ๆ ได้ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
น้ าส้มควันไม้จ าหน่าย(9-AD-6, 9-AD-7, 9-AD-8) 
 ในปี 2553 ทางคณะได้น าเครื่องตัดกล้วยกวน 
ไปมอบให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ ต.บาง
ประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางงกลุ่ม
แม่บ้านได้น าเครื่องดังกล่าวไปใช้ในการตัดตัด
กล้วยกวนจนถึงปัจจุบัน(9-AD-9,9-AD-10) 
 
 

9-AD-6 
หนังสือรับรองการน า
ผลงานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน ์
9-AD-7 
แบบสัมภาษณ์การน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
9-AD-8 
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
9-AD-9 
หนังสือการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน ์
9-AD-10 
ภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วย
กวน 

 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไก
ที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคง 
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - - 

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 
 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 4 ข้อ 3 ข้อ  ไม่บรรลุ 3 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 4 ข้อ 3 ข้อ  ไม่บรรลุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 4 ข้อ 3 ข้อ  ไม่บรรลุ 3 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 6    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1        ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้    กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายชัชชัย  เขื่อนธรรม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเยาวเรศ  ภูเมืองปาน 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์
โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และด าเนิน 
การตามระบบที่ก าหนด 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยยึดแนว
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (6-6.1- AD-1) 
โดยคณะฯ มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2556 (6-6.1-AD-2)  มีคณะอนุกรรมการ
กิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ด าเนินการตามแผนฯ (6-6.1-AD-3) และได้ส่งบุคล
การภายในคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัย (6-6.1-AD-4) 

6-6.1-AD-1 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
6-6.1-AD-2  
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพนักศึกษาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าป ี
6-6.1-AD-3  
ค าสั่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ที่ 044/2556 เรื่อง ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กิจการนักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
6-6.1-AD-4  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ท่ี 747/2555 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
 

 คณาจารย์คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการบูรณาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา ดังนี ้
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
      คณะฯ โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มีการ
ประชุมเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาใน
รายวิชา 5004101 การปรับปรุงพันธุ์พืช (6-6.1-AD-
5) โดยจัดโครงการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 “ประเพณีการลงแขกด านา-
เกี่ยวข้าว”  และรายวิชา 6143607 ออกแบบกราฟิก 
4 (6-6.1-AD-6) 
ด้านกิจการนักศึกษา 
      คณะฯ มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษาใน
โครงการไหว้ครูช่างประจ าปีการศึกษา 2556  วันท่ี 
20 มิถุนายน 2556 ณ ลานพระวิษณุกรรม อาคาร 
11 (6-6.1-AD-7) โดยกิจกรรมมีพิธีบายศรีสูขวัญ 
ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจของนักศึกษาใหม่ และโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทคโนฯ 
ประจ าปี 2556 วันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ 
บริเวณอาคาร 11  
(6-6.1-AD-8) 

6-6.1-AD-5 
โครงการบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 “ประเพณี
การลงแขกด านา-เกี่ยวข้าว” 
6-6.1-AD-6   
การบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รายวิชา 
6143607 
6-6.1-AD-7  
โครงการไหว้ครูช่างประจ าปี
การศึกษา 2556  
6-6.1-AD-8 
โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง เทคโนฯ ประจ าปี 
2556 

 3 มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
โดยผ่านทางเว็บไซต์ (6-6.1-AD-9) 

6-6.1-AD-9  
เว็บไซต์คณะ 
http://ait.nsru.ac.th/activi
tyDatail.php?qid=46 

 4 มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการ   
บูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและ

 คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าท าการ
ประเมินผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ดังนี ้
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

6-6.1-AD-5  
สรุปโครงการบูรณาการการ
เรียนสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รายวิชา 
5004101 การปรับปรุงพันธุ์
พืช “ประเพณีการลงแขก
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
กิจกรรมนักศึกษา      รายวิชา 5004101 การปรับปรุงพันธุ์ จากผล

การประเมินพบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.40  (6-6.1-AD-5) 
     รายวิชา 6143604 ออกแบบกราฟิก 4  จาก
ผลการประเมินพบว่านักศึกษาสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ใน
จัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (6-6.1- AD-10) (มคอ.
3 และ มคอ.5 รายวิชา 6143604 ออกแบบ
กราฟิก 4) 
ด้านกิจการนักศึกษา 
      คณะฯ โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาร่วมประชุมเพื่อ
การประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมให้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะ ฯ ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาถัดไป  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
    โครงการไหว้ครูช่าง  ประจ าปีการศึกษา 
2556 (6-6.1-AD-7) 
        -  เชิงปริมาณ มีนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 311 คน  
        -  เชิงคุณภาพ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจรวมในการเข้าร่วม
โครงการ ระดับ 3.76  
     โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง เทคโนฯ  ประจ าปี 2556  (6-6.1-AD-
8) 
        - เชิงปริมาณ นักเรียน อาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 351 
คน  
        - นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาส่งผลงานเข้า
ประกวดกระทง จ านวน 12 ผลงาน 
        - เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 3.97 

ด านา-เกี่ยวข้าว” 
6-6.1-AD-10   
มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา 
6143607ออกแบบกราฟิก 4 
6-6.1-AD-7  
รายงานสรุปโครงการไหว้ครู
ช่างประจ าปีการศึกษา 2556 
6-6.1-AD-8  
โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง เทคโนฯ ประจ าปี 
2556 

 5 มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการ

 คณะฯ โดยคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม

6-6.1-AD-11 
รายงานการประชุม
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

สนับสนุนให้จัดการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาให้มากข้ึน ในด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา 
คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ น าผลการประเมินการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษารายงานต่อ
คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (6-6.1-AD-11) เพื่อน าข้อมูล
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและน าด าเนินการ
งานด้านกิจการนักศึกษาครั้งต่อไป 

คณะอนุกรรมการกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
 

 6 มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 -  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
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 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    1. คณะฯ ควรจัดท าระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานด้วย
ระบบคุณภาพ PDCA 
    2. ควรหากิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ เพื่อปลูกฝังค่านิยมของนักศึกษาให้มีความรักและผูกพันกับองค์กร 
เช่น กิจกรรมการไหว้ครูช่าง/ครูเกษตร ซึ่งจะท าให้งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเด่นชัดเจน 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายชัชชัย เขื่อนธรรม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเยาวเรศ  ภูเมืองปาน 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์
 

โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
ค าอธิบาย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ  วิธีชีวิต  และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งท่ีสถาบันพึงตระหนัก  ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุน  เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  อย่างมีคุณค่า  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม  การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้อง
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดและ
สามารถประเมินผลได้ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  ( PDCA) 
 2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80  
 3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  
 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน  
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏิบัติได ้
1  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
2  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
3  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
4  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5  ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  (PDCA) 
 
 
 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยคณะอนุกรรมการกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(10-AD-1)  ได้ด าเนินงานด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA ดังนี ้
     1. มีการก าหนดแผนด าเนินงานส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมไว้ใน
แผนการจัดกิจกรรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

10-AD-1  
ค าสั่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ 
044/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกิจกรรม
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
10-AD-2  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (10-AD-2) 
     2.คณะด าเนินงานตามแผน/โครงการ/
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
ก าหนดไว้ ได้แก่ 
        - โครงการปฏิบัติการทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21-22 
สิงหาคม 2556 ณ ห้องร่มพะยอม (10-AD-3) 
        - โครงการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
“ประเพณีการลงแขกด าน า-เกี่ยวข้าว”       
(10-AD-4) 
     3. มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามแผนโดยประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการและมีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานทุกโครงการ (10-AD-5) 
      4. คณะน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ผล
การประเมินข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป
(10-AD-6) (10-AD-7) 

แผนการจัดกิจกรรส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
10-AD-3 
รายงานสรุปโครงการ
ปฏิบัติการทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ ครั้งท่ี 3 
10-AD-4  
รายงานโครงการบูรณาการ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน “ประเพณีการลง
แขกด านา-เกี่ยวข้าว” 
10-AD-5 
รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการกิจการ
นักศึกษา ครั้งท่ี 3/2556 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2556 
10-AD-6 
ค าขอตั้งงบประมาณ  
ปี 2557 
10-AD-7 
แผนการจัดกิจกรรส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

 2 บรรลุเปูาหมายตามแผน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
 
 
 
 
 
 

 ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชามีการ
วางแผนและปฏิบัติ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 
      - โครงการเข้าค่ายนักศึกษาใหม่           
ปีการศึกษา 2556 วันท่ี 15 มิถุนายน 2556 
      - โครงการบูรณาการการท านุบ ารุง

10-AD-8  
รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 “ประเพณีการลงแขก
ด านา – เกี่ยวข้าว” 
      - โครงการปฏิบัติการด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 21-22 สิงหาคม 2556 
    - โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง เทคโนฯ ประจ าปี 2556 
วันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2556 
     โดยมีการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายของ
โครงการร้อยละ 100 (10-AD-5) 

 3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดให้มีการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง (10-
AD-3)  โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมทั้งในส่วนของคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา และมีการตั้งโครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (10-AD-7)   

10-AD-3 
รายงานสรุปโครงการ
ปฏิบัติการทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ ครั้งท่ี 3 
10-AD-7 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2557 

 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สาขาวิชการออก
แบบ จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัด โครงการ
ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งท่ี 
3  (10-AD-3) 

10-AD-3 
รายงานสรุปโครงการ
ปฏิบัติการทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ ครั้งท่ี 3 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และหรือนานาชาติ 
 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 4 ข้อ 4 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 4 ข้อ 4 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
     

 
จุดแข็ง 
 -  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายชัชชัย  เขื่อนธรรม ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเยาวเรศ  ภูเมืองปาน 

                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 
 

โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค าอธิบาย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม  โดยมีลักษณะ
เป็นพลวัต  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา  โดยมีแผนในการพัฒนา  ให้ความรู้และประสบการณ์
ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถรู้จักเลือกรับ  รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้
คุณค่าความงาม  อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
 2. อาคารสถานท่ี  สะอาดถูกสุขลักษณะ  และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สอดคล้องกับธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            4. มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม  และมีการจัดกิจกรรมอย่าง   
                สม่ าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม  5  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏิบัติได ้
1  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
2  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
3  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
4  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ที่ด ี
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ให้ความส าคัญกับการด าเนิน 
งานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สอดคล้องกับการ
เรียนการสอน คณะฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร
และนักศึกษามีการท ากิจกรรมร่วมกันซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

11-AD-1  
โครงการเข้าค่ายนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2556 

 2 อาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีอาคารสถานท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งสวยงาม โดยน าผลงาน

11-AD-2  
รูปถ่ายอาคารสถานท่ี 
11-AD-3  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 

นักศึกษามาจัดแต่งสถานท่ีด้านหน้าอาคาร 
และบริเวณสถานท่ีโดยรอบตกแต่งด้วยต้นไม้ที่
ท าให้เกิดความร่มรื่นและความสุนทรีย์ และมี
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการปรับแต่ง / 
ปรับปรุงสถานท่ีให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ค าขอตั้งงบประมาณ ปี 
2556 

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม  สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ มีความ
สวยงาม เป็นธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

11-AD-2  
รูปถ่ายอาคารสถานท่ี 

 4 มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมต่อการจัด
กิจกรรม  และมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ         
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีการจัดพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

11-AD-3 
ค าขอตั้งงบประมาณ  
ปี 2556 
11-AD-2  
รูปถ่ายอาคารสถานท่ี 

 5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ า
กว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม  
5 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด าเนินการออกแบบส ารวจความ
พึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนะธรรมของบุคลากรและนักศึกษา  

11-AD-4  
สรุปแบบส ารวจความพึง
พอใจการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 11 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 11 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 11 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1       ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน   
ชนิดตัวบ่งชี้         กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ศรวณะ  แสงสุข ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ี
ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า 

 ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ก าหนดให้
คณะมีคณะกรรมการประจ าคณะ( 7-7.1-
AD-1)ซึ่งมีองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ
การได้มา อ านาจหน้าท่ีเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2548      
(7-7.1-AD-2) โดยมีคณบดีเป็นประธาน
คณะฯ( 7-7.1-AD-3)มีการพิจารณา
มอบหมายหน้าที่การบริหารงาน ตั้งแต่
ระดับคณะฯ ถึงระดับประธานสาขา ตาม
ระเบียบการปฏิบัติงาน(7-7.1-AD-4)    
 ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ได้รับการช้ีแจง และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ จากคณบดี 
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ี และขอบเขต
การท างานก่อนการปฏิบัติหน้าท่ี  (7-7.1-
AD-5) 
 คณบดีมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีต่อคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

7-7.1-AD-1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 
7-7.1-AD-2 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการประจ าคณะ          
7-7.1-AD-3 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบด ี
7-7.1-AD-4 
บันทึกข้อความ การมอบหมาย
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
7-7.1-AD-5 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
1/2555 
7-7.1-AD-6 
บันทึกข้อความ เลขท่ีส่ง 
0102/2557 เรื่อง ส่งเอกสาร
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(7-7.1-AD-6) 
 

ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานและ
สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคลากร
ทุกระดับ  มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์  มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
ทิศทางในการพัฒนาคณะฯ ในเบื้องต้น 
และได้เปิดโอกาสให้ตัวบุคลากรทุกฝุาย ทุก
ระดับของคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
ของคณะฯ (7-7.1-AD-7)มีการถ่ายทอดโดย
ก าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในคณะ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีการ
ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางของคณะ  (7-7.1-AD-8) มีการ
ถ่ายทอดในลักษณะของการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะ (7-7.1-AD-9) และมี
การประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ  (7-7.1-AD-10) 
 คณะฯ มีฐานข้อมูลที่สนับสนุนผู้บริหาร
เพื่อการตัดสินใจ สนับสนุนด้านการเรียน
การสอน และสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ด้านการประกันคุณภาพ ด้านนักศึกษา 
ด้านบุคลากร และด้านการบริหารของ
คณะฯ เป็นต้น (7-7.1-AD-10)  

7-7.1-AD-7 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
(พ.ศ.2555-2559) 
7-7.1-AD-8 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7-7.1-AD-9 
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7-7.1-AD-10 
เว็บไซต์ 
http://ait.nsru.ac.th.php 
 

 3 ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย  
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 
 
 
 
 

 มีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้รอง
คณบดี หัวหน้าศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี 
หัวหน้าภาค หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้า
ส านักงาน ก ากับ ติดตาม  และประเมินผล
การด าเนินงานของงานท่ีรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประชุมสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานผ่านการประชุมของ
คณะกรรมการฝุายต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะร่วมกัน 
(7-7.1-AD-11)เช่น 

7-7.1-AD-10 
เว็บไซต์ 
http://ait.nsru.ac.th.php 
7-7.1-AD-11 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุาย
ต่างๆ  
7-7.1-AD-12 
ตัวอย่างเอกสารการประชุม 
7-7.1-AD-13 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 
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  - ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
  - ประชุมคณาจารย์ 
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
  - ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 
   เป็นต้น (7-7.1-AD-12)                           
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ 
เพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน(7-7.1-AD-13) 
 ผู้บริหารคณะมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการจัดท า
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา    
(7-7.1-AD-14)รายงานประจ าปี (7-7.1-AD-
15) และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (7-7.1-AD-16)มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12
เดือน (7-7.1-AD-17) ต่อคณะกรรมกาสภา
มหาวิทยาลัย (7-7.1-AD-19)  และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  ไตรมาสที่ 1  
7-7.1-AD-18) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา       
(7 7-7.1-AD-20) 
 มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผล
การด าเนินงานต่างๆ เช่น การประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ 
รายงานประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ กิจกรรมโครงการต่างๆ  เป็นต้น 
ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (7-7.1-AD-10) 

7-7.1-AD-14 
รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2556 
7-7.1-AD-15 
รายงานประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
7-7.1-AD-16 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
7-7.1-AD-17 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 
เดือน 
7-7.1-AD-18 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557  ไตรมาสที่ 1 
7-7.1-AD-19 
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2557 
7-7.1-AD-20 
รายงานการประชุมติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
2557 ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 7 
เมษายน พ.ศ.2557 

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ในสถาบันมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ  ให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 
 
 

 ผู้บริหารมีการสื่อสารภายในคณะ โดยจัด
ให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันทุกระดับ สร้างช่องทางการสื่อสาร
เพื่อการรับรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจน
จุดประกายให้บุคลากรเกิดพันธะผูกพันกัน
พันธกิจในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน การสื่อสาร

7-7.1-AD-4 
บันทึกข้อความการมอบหมาย
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
7-7.1-AD-11 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุาย
ต่างๆ 
7-7.1-AD-21 
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ผ่านการประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆ 
สายตรงคณบดี การติดต่อสื่อสารผ่านทาง 
e-mail เว็บไซต์ของคณะ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และให้บุคลากรภายในคณะ
มีส่วนร่วมและรับทราบในนโยบาย กิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะฯ (7-7.1-AD-21) 
 มีการบูรณาการการท างานร่วมกันปรับ
ลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดย
คณบดีมอบอ านาจในการตัดสินใจตาม
ขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบแก่ รองคณบดี 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี และ
หัวหน้าส านักงานฯ ( 7-7.1-AD-4) เพื่อเพ่ิม
ความคล่องตัว พร้อมก ากับ และตรวจสอบ
ผ่านการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
(7-7.1-AD-11) 
 มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการ
กระจายอ านาจภายใต้กรอบความคิด การ
ตัดสินใจร่วมกัน และประสานความร่วมมือ
กัน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/
หรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น 
แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผน และร่วม
ปฏิบัติ (7-7.1-AD-11)         

ข้อมูลช่องทางการสื่อสารภายใน
คณะ การเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้บริหารเน้นให้บุคลากรของคณะมี
คุณภาพ มีความสามารถและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการพัฒนาและเพิ่มพูน
สมรรถนะบุคลากรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งถือ
เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากน้ีผู้บริหาร
ได้สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพิ่มพูนสมรรถนะ/ทักษะความสามารถให้
สูงขึ้น (7-7.1-AD-22) มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (7-7.1-AD-23) และ
แผนการจัดการความรู้ (7-7.1-AD-24) โดย

7-7.1-AD-22 
เอกสารการไปราชการ 
7-7.1-AD-23 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
7-7.1-AD-24 
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
7-7.1-AD-25 
โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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 มีบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมในกิจกรรม/

โครงการ 
 ผู้บริหารสนับสนุนให้คณาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการใช้โปรแกรม ENdNote ในการจัดท า
เอกสารประกอบการขอผลงานทางวิชาการ 
โดยรองคณบดีฝุายวิชาการ  (7-7.1-AD-25)  

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
    1. หลักประสิทธิผล  คณะฯ มีการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ( 7-7.1-AD-14) 
และค ารับรองการปฏิบัติราชการอย่าง
ต่อเนื่อง (7-7.1-AD-16)        
     2. หลักประสิทธิภาพ  คณะมีการสร้าง
กลไกการบริหารจัดการภายในคณะ โดย
ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี เพื่อให้การบริหารส่วนงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
( 7-7.1-AD-17) มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ และการ
บริหารงานของคณะ เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดียวกันในเว็บไซต์
ของคณะฯ ส่งผลให้คณะสามารถใช้
ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม (7-7.1-AD-10) 
    3. หลักการตอบสนอง  คณะฯมีการ
ให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มที่มีความ
หลากหลาย อาทิ การร่วมเรียนรู้ และการ

7-7.1-AD-4 
บันทึกข้อความการมอบหมาย
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
7-7.1-AD-10 
เว็บไซต์ 
http://ait.nsru.ac.th.php7-7-
7.1-AD-11 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุาย
ต่างๆ 
7-7.1-AD-12 
ตัวอย่างเอกสารการประชุม 
7-7.1-AD-14 
รายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2556 
7-7.1-AD-16 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
รอบ 12 เดือน 
7-7.1-AD-17 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 
เดือน 
7-7.1-AD-22 
เอกสารการไปราชการ 
7-7.1-AD-25 
โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองโดย
บูรณาการความรู้ ทรัพยากร และความ
เชี่ยวชาญที่มีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ซึ่ง
ด าเนินงานโดยสาขาวิชาต่างๆ ( 7-7.1-AD-
27) 
      4. หลักภาระความรับผิดชอบ คณะฯ 
ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายและพันธกิจท่ี
ก าหนดไว้ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของ
ชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ 
และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จในพันธกิจต่างๆ 
อาทิ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และ
คุณภาพออกไปรับใช้สังคม ( 7-7.1-AD-28) 
การผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์และแก้ปัญหาให้แก่สังคมและ
ชุมชน (7-7.1-AD-29)การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน (7-7.1-
AD-27) เป็นต้น 
     5. หลักความโปร่งใส  คณะฯ มีการ
รายงานสถานะทางการเงิน ให้แก่คณาจารย์
ภายในคณะรับทราบ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 1/2556 
ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2556  (7-7.1-
AD-30) มีการรายงานผลการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ ของคณะให้บุคลากรรับทราบ
โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ ( 7-
7.1-AD-10) 
   6. หลักการมีส่วนร่วม  มีการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีมีทั้งบุคลากร

7-7.1-AD-26 
รายงานผลการควบคุมภายใน 
7-7.1-AD-27 
โครงการบริการวิชาการ 
7-7.1-AD-28 
รายงานผลการส ารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
7-7.1-AD-29 
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
7-7.1-AD-30 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ง
ที่ 1/2556 วันพุธท่ี 28 สิงหาคม 
พ.ศ.2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ภายในและภายนอกคณะฯร่วมเป็น
คณะกรรมการ (7-7.1-AD-11) 
     นอกจากน้ัน ยังมีการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากร
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาคณะฯ ร่วมกัน (7-7.1-AD-12) 
     7. หลักการกระจายอ านาจ  มีการมอบ
อ านาจให้รองคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และเทคโนโลยี และหัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสาขาวิชาในการรับผิดชอบงานด้าน
ต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง(7-7.1-AD-11) 
    8. หลักนิติธรรม  มีการบริหารงานด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่
ระเบียบ ประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะ (7-7.1-AD-10) 
     9. หลักความเสมอภาค  คณะฯ มีการ
บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ นโยบายของคณะฯ โดยยึดหลักความ
เสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการท าต าแหน่งทาง
วิชาการ (7-7.1-AD-25) การศึกษาต่อ และ
สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ(7-7.1-AD-22) 
     10. หลักมุ่งฉันทามติ  คณะฯ มีการ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลัก
ของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและ
กัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันใน
การปฏิบัติงานท้ังจากผู้รับบริการ และ   
บุคลากรของคณะฯ โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในองค์กรมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ท้ังการ
ประชุมต่างๆ การรับฟังข้อเสนอแนะจากท่ี
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประชุม สัมมนาต่างๆ(7-7.1-AD-12) 

 7 สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

- ไม่มีผลการด าเนินงาน - - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 6 ข้อ 5 ข้อ  ไม่บรรลุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 -  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี้  
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ศรวณะ  แสงสุข ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย 
 
 
 
 
 

 การพัฒนาองค์กรสู่สถาบัน การเรียนรู้ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนั้น มีการการระดมสมองของ
คณะกรรมการจัดการความรู้ (7-7.2-AD-1) 
ก าหนดประเด็นความรู้ ดังนี้ 
    ด้านการผลิตบัณฑิต   มีประเด็นความรู้
ในด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน โดย
การจัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และการจัดการความรู้ภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  (7-7.2-AD-2) ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้
มีสมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน  (7-7.2-
AD-3) 
    ด้านการวิจัย  มีประเด็นการจัดการ
ความรู้ เรื่องการพัฒนาการ เขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 
เพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ(7-7.2-AD-2) 

7-7.2-AD-1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ประจ าปี 
2556 
7-7.2-AD-2 
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และการจัดการ
ความรู้ในคณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
7-7.2-AD-3 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
(พ.ศ.2555-2559) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจน ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 

 คณะมีการก าหนดกลุ่มเปูาหมาย โดยเน้น
ไปท่ีอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมีความประสงค์ 
หรือสนใจในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ(7-7.2-AD-2) 
 

7-7.2-AD-2 
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และการจัดการ
ความรู้ในคณะ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่
ก าหนด 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยให้ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
และผู้มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
เป็นผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้
ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีความประสงค์ 
หรือสนใจในการท าต าแหน่งทางวิชาการ 
(7-7.2-AD-2) 

7-7.2-AD-2 
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และการจัดการ
ความรู้ในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  
1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้รวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดท า
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ(7-7.2-AD-4) 
และคู่มือการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสารสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(7-7.2-AD-5) 
 

7-7.2-AD-4 
คู่มือการเขียนผลงานทาง
วิชาการ คณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
7-7.2-AD-5 
คู่มือการเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) และ
จากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 บุคลาการภายในคณะที่เข้าร่วมโครงการได้
น าคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ และคู่มือ
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
เป็นแนวทาง ข้ันตอนในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ(7-7.2-AD-6) 
 

7-7.2-AD-6 
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ
ที่อยู่ระหว่างการจัดท า 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
จุดแข็ง 
 1. การจัดการความรู้ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 1. ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติทีดีให้การประกันคุณภาพการศึกษาและถ่ายทอดแก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (มหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณบดี  5  คณะและผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 5 
หน่วยงาน 
 

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1103 โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1103 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System 
Plan) 
 

  

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
 

  

 3 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

  

 4 มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

  

 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
     

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
     

 
จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 จุดที่ควรพัฒนา  
    - 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี้  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4    ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดตัวบ่งชี้     กระบวนการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ศรวณะ  แสงสุข ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3  หรือ  4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธ
กิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(7-7.4- AD-1)และคณะกรรมการควบคุมภายใน
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(7-7.4- AD-2) เพื่อวิเคราะห์และวาง
ระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์พันธกิจและแผนปฏิบัติการของคณะฯ        

7-7.4-AD-1  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
7-7.4-AD-2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน  
ตัวอย่างเช่น 
    - ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร  (การเงิน  
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคารสถานท่ี) 
   - ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน 
   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   - ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัย  

 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบ หรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหลว  หรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหาร โดยประเด็น
ความเสี่ยงท่ีน ามาพิจารณาได้มองถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ
คณะฯ ด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึง
ความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สิน
ทางคณะฯ เป็นส าคัญ  
(7-7.4-AD-3)   
 
 
 
 
 
 
 
 

7-7.4-AD-3 
แผนบริหารความเสี่ยง 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ระบบงาน  ระบบประกัน
คุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากร
และความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
   -ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
   - อื่น ๆ ตามบริบทของ
สถาบัน 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 
 
 

 คณะมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 โดยมีการประเมินความเสี่ยงท้ัง
ด้านโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง โดย
คาดการณ์จากข้อมูลในอดีตและสภาพการณ์
ปัจจุบัน เพื่อลดโอกาสหรือปูองกันการเกิดความ
เสี่ยงน้ัน (7-7.4-AD-3)    

7-7.4-AD-3 
แผนบริหารความเสี่ยง 
 

 4 มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง  
และด าเนินการตามแผน 

 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยน าเอา
ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมาก และ/หรือ
สูง มาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี เพื่อ
ปูองกันหรือลดความเสี่ยง โดยใช้วิธีต่าง ๆ ที่
เหมาะสม (7-7.4-AD-3)    

7-7.4-AD-3 
แผนบริหารความเสี่ยง 
 

 5 มีการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน  และ
รายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ  1 
ครั้ง 

 มีการติดตาม และประเมินผลการการจัดการ
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(7-7.4-AD-4) ต่อคณบดี ตามระบบการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(7-7.4-AD-5)    

7-7.4-AD-4 
รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 
7-7.4-AD-5 
รายงานการประชุมการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในและการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้ง
ที่ 2/2557วันท่ี 14 มีนาคม 
พ.ศ.2557 

 6 มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

- ไม่มีผลการด าเนินการ - 
 
 

- 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 4 หรือ 5 ข้อ 4 ข้อ  ไม่บรรลุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 -  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
    -  
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ตัวบ่งชี้ที่  13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ศรวณะ  แสงสุข ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
ค าอธิบาย 
 การประเมินผลตามหน้าท่ีและบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภา
สถาบันอุดมศึกษา  ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2556 
1 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบัน 4.10 
 
 ในปีงบประมาณ 2557 ทางมหาวิทยาลัยราชภ ฏนครสวรรค์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
งานของคณบดี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการประเมิน ติดตาม ผลการด าเนินงานของคณบดีตลอด
ปีงบประมาณที่ผ่านมาของคณะทั้ง 5 คณะภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณบดีของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้คะแนนการประเมินผลงาน เท่ากับ 4.10 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด  สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 13 4.00 คะแนน 4.11 บรรล ุ 4.11 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด  สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 13 4.00 คะแนน 4.10 บรรล ุ 4.10 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด  สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 13 4.00 คะแนน 4.10 บรรล ุ 4.10 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ศรวณะ  แสงสุข ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต 
                     นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ 

โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 
 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (8-8.1-AD-1) จัดท า
โดยคณะกรรมการบริหารงานประจ าคณะฯ (8-
8.1-AD-2) โดยประชุมร่วมกัน (8-8.1- AD-3) 
เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดสรรและบริหาร
การเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบตามกลยุทธ์ทาง
การเงิน แปลงไปสู่โครงการ/กิจกรรม ในการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 255 6     
(8-8.1- AD-4) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2556 (8-8.1-AD-5) 
 
 
 
 
 

8-8.1-AD-1 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
8-8.1-AD-2    
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานคณะฯ 
8-8.1-AD-3 
รายงานผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทบทวนผล
การด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
8-8.1-AD-4 
ค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8-8.1-AD-5  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2556 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์
การจัดสรร  และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
 
 

 แนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินโดยแต่งตั้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานคณะฯ (8-8.1- AD-2) และได้จัด
ประชุมร่วมกัน (8-8.1-AD-3) โดยพิจารณาจาก
แผนกลยุทธ์  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และผล
การประเมินการประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2555 มาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน
และจัดท าโครงการเพื่อรองรับในแต่ละ

8-8.1-AD-2    
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานคณะฯ 
8-8.1-AD-3 
รายงานผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทบทวนผล
การด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบส าหรับตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเปูาหมาย
ก่อนและจัดสรรเงินในระดับคณะลงสู่สาขาวิชา
โดยใช้หลักเกณฑ์สัดส่วน SCH ของนักศึกษา
และกรอบการจัดสรรเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยและได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี 255 6 (8-8.1- AD-4) มีการประชุม
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณประจ าปี   255 6  ให้ครบทุก  
พันธกิจ (8-8.1- AD-6) และด าเนินการการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎระเบียบการเบิกจ่าย 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (8-8.1-
AD-7)       

8-8.1-AD-4 
ค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8-8.1-AD-6 
บันทึกข้อความเชิญประชุม
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาในการ
จัดสรรงบประมาณ ปี 2556 
8-8.1-AD-7 
ระเบียบการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

 3 มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 255 6  (8-8.1- AD-5) และเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบ
งบประมาณมาแล้วด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่ตั้งไว้ทุกแผนตามกรอบวงเงินท่ีมีอยู่ 
เช่น งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานและเข้ารับ
การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้าน
วิชาการและงานวิจัย และคณะฯ ได้มีการ
จัดสรรเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2556 ซึ่งสอดรับท้ัง 4 พันธกิจ โดยได้
จัดสรรเงินในโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
โครงการพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา โครงการบริหารจัดการคณะฯ  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  8 สาขาวิชา  โครงการพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า โครงการส่งเสริมงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โครงการพัฒนา
ระบบกลไกการเรียนการสอนการบริหารจัดการ
คณะ โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
(8-8.1-AD-8) 

8-8.1-AD-5  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2556 
8-8.1-AD-8 
แผนปฏิบัติการ/โครงการที่
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
แยกตามหน่วยงาน  งาน/
โครงการและหมวดรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดท ารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ  และ
รายงานต่อสภาสถาบันอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะฯ ได้จัดท าสรุปการใช้เงินงบประมาณ
ในแต่ละโครงการรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ทุกไตรมาส 
โดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาส (8-8.1- AD-9, 8-8.1-
AD-10,8-8.1- AD-11) และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6 คณะฯ ได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 255 6 รอบ 
12 เดือน และมีการรายงานผ่านระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน (บัญชี 3 มิติ) (8-8.1-AD-
12) รายงานประจ าปี (8-8.1- AD-13)  เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  
       
 
 
 
 
 

8-8.1-AD-9 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
คณะฯ วันพุธท่ี 23 มกราคม 
พ.ศ.2556 
8-8.1-AD-10 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
คณะฯ วันจันทร์ที่ 25  
มีนาคม พ.ศ.2556 
8-8.1-AD-11 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
คณะฯ วันศุกร์ที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ.2556 
8-8.1-AD-12 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
คณะฯ วันศุกร์ที่ 11 
กันยายน พ.ศ.2556 
8-8.1-AD-13 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2556 
8-8.1-AD-14 
รายงานประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

 5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  
และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 
 

 คณะฯ ได้แต่งตั้งให้รองคณบดีฝุายบริหารท า
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และน า
ข้อมูลที่ได้มาจัดท ารายงานการวิเคราะห์การใช้
จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ตามพันธกิจ
ของคณะฯ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง (8-8.1-AD-15) 

8-8.1-AD-15 
รายงานการวิเคราะห์การใช้
จ่ายเงินงบประมาณและเงิน
รายได้ตามพันธกิจของ
คณะฯ 
 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจ  
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

 คณะฯ ได้แต่งตั้งให้รองคณบดีฝุายบริหารท า
การตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของทุก
โครงการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ

8-8.1-AD-16 
บันทึกข้อความการมอบ 
หมายหน้าท่ีและความ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สถาบันก าหนด 
 
 
 
 
 
 

ทางมหาวิทยาลั ย (8-8.1- AD-1 6 ) และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ฝุายการเงินท าการ
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนจ่ายเงิน และมีการจัดท า
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  (8-8.1-AD-17, 8-8.1-AD-18 ) 
โดยในแต่ละรอบปีงบประมาณจะมีคณะ  
กรรมการจากบุคคลภายนอก (8-8.1- AD-19) 
เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้  
โดยคณะฯ ได้ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อมหาวิทยาลัย  
(8-8.1-AD-20) 
        

รับผิดชอบการบริหารงานใน
คณะฯ 
8-8.1-AD-17 
ค าสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุม
ภายใน 
8-8.1-AD-18 
รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 
2556 
8-8.1-AD-19 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
ของมหาวิทยาลัย 
8-8.1-AD-20 
รายงานผลการด าเนินการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเปูาหมาย และน า
ข้อมูลจากการรายงานทาง
การเงินไปใช้วางแผนและการ
ตัดสินใจ 

- ไม่มีผลการผลการด าเนินงาน - - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระดับ 6 ระดับ 6  บรรล ุ 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระดับ 6 ระดับ 7  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระดับ 6 ระดับ 6  บรรล ุ 4 คะแนน 
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จุดแข็ง 
 -  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
  1. ผู้บริหารควรน าข้อมูลที่ได้รับการรายงานไปท าการวิเคราะห์เพื่อหาจุดที่อาจสร้างปัญหาและด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข  
  2. ควรก าหนดแผน หรือมาตรการ อย่างชัดเจนในการให้บริการวิชาการเพื่อหารายได้ รวมทั้งควรมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการจัดหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการให้เช่าห้องประชุม หรือตั้งร้านถ่ายเอกสาร รวมทั้ง
ความมีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ 
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องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1       ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดตัวบ่งชี้        กระบวนการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนพดล  ชุ่มอินทร์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร ธะในสวรรค ์
 

โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ  8  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9  ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 
 

 คณะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 3 ระบบ คือ 
     1. การควบคุมคุณภาพทางการศึกษา 
(Quality Control) โดยมีมาตรฐาน 9
องค์ประกอบของสกอ. มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายนอก สมศ. และก.พ.ร. และมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพดังนี้  
         1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะ และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมิน
คุณภาพระดับคณะ และภาควิชา(9-9.1-AD-1) 
         2) มีคู่มือการประกันคุณภาพระดับคณะ 
(9-9.1-AD-2) 
         3) มีนโยบายการประกันคุณภาพระดับ
คณะ (9-9.1-AD-3) 
     2. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality 
Audit) มีระบบติดตามคุณภาพที่ส าคัญ คือ ตัว
บ่งช้ีมาตรฐาน 9 องค์ประกอบของ สกอ. ตัวช้ีวัด
ตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร. (9-9.1- AD-4) และตัว
บ่งช้ีตามมาตรฐานการประพันคุณภาพภายนอก 
สมศ. (9-9.1- AD-5) โดยตั้งแต่ระดับสาขาวิชา 
ภาควิชา โดย คณะกรรมการบริหารคณะมีการ
จัดประชุมวางแผนปฏิบัติงานประจ าปี(9-9.1-
AD-6) การตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผน  

9-9.1-AD-1 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 
9-9.1-AD-2  
คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะ 
9-9.1-AD-3  
ประกาศนโยบายด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะ 
9-9.1-AD-4  
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
9-9.1-AD-5  
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
ของ สมศ.  
9-9.1-AD-6  
รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ทบทวนผล
การด าเนินงานและจัดท า
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
โดยหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาค รองคณบดี
และคณบดี (9-9.1-AD-7)  
     3.การประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) น าผลการประเมินระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงาน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ คณะได้
ด าเนินการประเมินตนเองระดับ ภาควิชา โดยมี
คณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกคณะ     
(9-9.1-AD-8) และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้มา ตรวจประเมินผลงาน
(9-9.1- AD-9) และน าผลการ(9-9.1- AD-10) 
ประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี ต่อไป   

แผนปฏิบัติการประจ าปี” 
9-9.1-AD-7  
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
9-9.1-AD-8  
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับภาควิชา 
9-9.1-AD-9 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ  
9-9.1-AD-10  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 

 2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะได้ให้ความส าคัญ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณบดี รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ
การศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้
ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  การประเมินผลตามตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะอย่างต่อเนื่อง     
(9-9.1-AD-11) 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารคณะ(9-9.1- AD-3) และ
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรของคณะทราบโดยติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ และเว็บไซด์ของคณะ   
(9-9.1-AD-12) 
 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับภาควิชา (9-9.1-AD-13) เพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับรับทราบเกณฑ์การประเมิน หลักการ
ประเมิน และท าการประเมินตนเองอย่าง

9-9.1-AD-3  
ประกาศนโยบายด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะ 
9-9.1-AD-11  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
9-9.1-AD-12  
เว็บไซด์ของคณะ 
9-9.1-AD-13  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับภาควิชา 
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ต่อเนื่อง 

 3 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะได้มีคณะท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ 
บัณฑิตท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี 
ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
จากนั้นได้ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์คุณภาพ
เพิ่มเติม โดนเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2 ตัวบ่งช้ี คือ  
     1. ระดับความพึ่งพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้าน
การท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์
สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
     2. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านระบบการ
ประกันคุณภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9-9.1-AD-14  
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี
เพิ่มเติม 

 4 มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน  
ประกอบด้วย  1)การควบคุม  
ติดตามการด าเนินงาน  และ
ประเมินคุณภาพ  2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  
โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online 
และ  3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

 มีการควบคุมคุณภาพ ( 9-9.1-AD-1) การ
ติดตามการด าเนินงาน( 9-9.1-AD-9) และการ
ประเมินคุณภาพ ( 9-9.1-AD-15) คณบดี รอง
คณบดี หัวหน้าภาค และหัวหน้าศูนย์วิจัยของ
คณะ ได้ด าเนินการควบคุม และติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
มีการเร่งรัดการด าเนินงานสาขาวิชา ให้เป็นไป
ตามแผนงาน และให้ระดับภาควิชาเขียนรายงาน
การประเมินตนเองเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ โดยมีคณะกรรมตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกคณะ 
 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่ก าหนด และบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online ใน
ฐานข้อมูลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 น าผลการประเมินคุณภาพ และการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละองค์ประกอบไปท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง(9-9.1-AD-6)        

9-9.1-AD-1 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 
9-9.1-AD-6  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
9-9.1-AD-9 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ  
9-9.1-AD-15 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะจาก
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  
 

 5 มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน  และ

 คณะได้มอบหมายให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพสรุปคะแนนจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และจัดล าดับ

9-9.1-AD-16  
รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
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ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
 
 
 

ความส าคัญของตัวบ่งช้ีที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน เพื่อ
น าไปพัฒนาแผนปฏิบัติงานต่อไป(9-9.1-AD-16) 
 น าข้อเสนอแนะแจ้งให้ผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/โครงการให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่
เป็นจุดอ่อนให้มีการพัฒนาคุณภาพในรอบปี
ถัดไป(9-9.1-AD-17)  

ภายใน 
9-9.1-AD-17  
โครงการ “พัฒนาระบบ
การบริหาร และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
 
 

 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้จัดท า
ระบบสารสนเทศ MIS เพื่อสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ัง 9 องค์ประกอบท่ีสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  (9-9.1-AD-18)   

9-9.1-AD-18  
อ้างอิงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
MIS 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะ
นักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต  และ
ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะได้แต่งตั้งประธานสโมสรนักศึกษาของ
คณะเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานของกิจการ
นักศึกษา ด าเนินงานกิจการนักศึกษา การตรวจ
ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินตนเอง
(9-9.1-AD-19) 
 คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ 
โดยมีบุคคลภายนอกร่วมด้วย เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(9-9.1-AD-20) 
 คณะได้จัดกิจกรรมตามพันธกิจ ดังนี้ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้
ผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการ 
ความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
(9-9.1-AD-21) 

9-9.1-AD-19  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาของคณะ 
9-9.1-AD-20  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารคณะ 
9-9.1-AD-21  
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2557 
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 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 
 
 

 คณะได้ด าเนินการบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเครือข่าย 
ดังนี้ คณบดีเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (9-9.1-AD-22) 
และมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และสมศ. 
(9-9.1-AD-23) 

9-9.1-AD-22  
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภายนอก 
9-9.1-AD-23 
หนังสือเชิญประชุม
เครือข่าย 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - 
 
 

- 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 7 หรือ 8 ข้อ 7 ข้อ ไม่บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 7 หรือ 8 ข้อ 8 ข้อ ไม่บรรลุ 4 คะแนน 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 7 หรือ 8 ข้อ 8 ข้อ ไม่บรรลุ 4 คะแนน 

 
จุดแข็ง 
 1. การมีส่วนร่วมของการประกันคุณภาพการศึกษาของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
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 1. ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้จากการปฏิบัติภารกิจท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
 จุดที่ควรพัฒนา  
    - 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้ นี ้
    -  
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่  15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนพดล  ชุ่มอินทร์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอุทุมพร ธะในสวรรค ์

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 2301 โทรศัพท ์:  056-219100 ต่อ 2301 
 
ค าอธิบาย 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  ระบุไว้ว่า  “...ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน...”  ทั้งนี้  สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด  โดยจะเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  ซึ่งผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้  จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้  ดังนั้น  ในการประเมินตัวบ่งช้ีนี้  จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  โดยไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 
 
วิธีการคิดค านวณ 
                                  

                       ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  
                                                         จ านวนปี    

                  
หมายเหตุ 
 ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน  ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด  ย้อนหลัง  3  ปี  ทั้งนี้  สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปี
การศึกษา  2553  (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่)  เช่น 
 -ประเมินปี 2554  ใช้คะแนนประเมิน  1  ปี  คือ ปี 2553  
 -ประเมินปี 2555  ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553  
 -ประเมินปี 2556  ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน  3  ปี คือ ปี 2555,2554และ 2553  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3  ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของตัวบ่งช้ีนี้ 
(เนื่องจากระบบประเมินภายใน  มีคะแนนเต็ม  5  เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก) 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา  255 6  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมิน
การศึกษาภายในระดับคณะ ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นเพียงการประเมินตนเองของคณะฯ ซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีที่แล้ว  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 15 3.51 คะแนน 4.30  บรรล ุ 4.30 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวัดที่ 15 3.51  คะแนน 4.28  บรรล ุ 4.28 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปีนี้  

ล าดับตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สมศ. 

เป้าหมายท่ีก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
     

 
จุดแข็ง 
 -  
     จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    -  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
        ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
องค์ประกอบตัวบ่งชี ้

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
/ = บรรลุ 

x = ไม่บรรลุ 
คะแนน 
ประเมิน 

 
หมายเหตุ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

(% หรือสัดส่วน) 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ แผนการด าเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อหรือ 7 ข้อ 8  ข้อ  = บรรล ุ 5 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 1    5 คะแนน คุณภาพระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4  ข้อ 5  ข้อ  = บรรล ุ 5 คะแนน  
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 24 
12 x 100 

ร้อยละ 17.65  = ไม่บรรลุ 2.94 คะแนน 
 

68 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 48 
20 x 100 

ร้อยละ 29.41  = ไม่บรรล ุ 2.45 คะแนน 
 

68 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 4 ข้อ 3 ข้อ  = ไม่บรรล ุ 3 คะแนน  
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 6 ข้อ - - -  
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 6  ข้อ 7  ข้อ  = บรรล ุ 5 คะแนน  
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม 
      คุณลักษณะของบัณฑิต 

4  ข้อ 5  ข้อ  = บรรล ุ 5 คะแนน 
 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที ่
     จัดให้กับนักศึกษา 

4  ข้อ 4  ข้อ  = บรรล ุ 4 คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 2    3.91 คะแนน คุณภาพระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล 
      ข่าวสาร 

6  ข้อ 6  ข้อ  = บรรล ุ 4 คะแนน  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6  ข้อ 6  ข้อ  = บรรล ุ 5 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 3    4.50  คะแนน คุณภาพระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 6  ข้อ 5  ข้อ  = ไม่บรรล ุ 3 คะแนน  
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
     สร้างสรรค์ 

4  ข้อ 5  ข้อ  = บรรล ุ 5 คะแนน 
 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน 
     อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 48,000 

7,454,720 
120,237.42  = บรรล ุ 5 คะแนน 

 

62 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 4    4.67  คะแนน คุณภาพระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4  ข้อ 4  ข้อ  = บรรล ุ 4 คะแนน  
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4  ข้อ 4  ข้อ  = บรรล ุ 4 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 5    4.00 คะแนน คุณภาพระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4  ข้อ 5  ข้อ  = บรรล ุ 5 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 6    5.00  คะแนน คุณภาพระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 6 ข้อ 6  ข้อ  = บรรล ุ 4 คะแนน  
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 4 ข้อ 5  ข้อ  = บรรล ุ 5 คะแนน  
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 4 ข้อ - - -  
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5  ข้อ  = บรรล ุ 4 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 7    4.33 คะแนน คุณภาพระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6  ข้อ 7  ข้อ  = บรรล ุ 4 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 8    4 คะแนน คุณภาพระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อหรือ 8 ข้อ 8  ข้อ  = บรรล ุ 4 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 9    4  คะแนน คุณภาพระดับด ี

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ    4.23  คะแนน คุณภาพระดับดี 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลัพธ ์

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ  
               อิสระภายใน 1 ปี 

4 คะแนน 
(ร้อยละ 75) 

137 x 100 
ร้อยละ 60.09 = ไม่บรรลุ 3.00 

 
228 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ 
              มาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

3.51 คะแนน 
367 

3.99 คะแนน = บรรล ุ 3.99 
 

92 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 
              ตพิีมพ์หรอืเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 
1.75x100 

43.75 = บรรล ุ 5 
 

4 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ 
              การตพิีมพ์หรอืเผยแพร่ 

- 
- 

- - - 
 

- 
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านคุณภาพบัณฑิต 4.00 คุณภาพระดับดี 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งช้ีที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
              เผยแพร่ 

4 คะแนน 
(ร้อยละ 16) 

7 x 100 
ร้อยละ 10.29 = ไม่บรรลุ 2.57 

 
68 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 4 คะแนน 
(ร้อยละ 16) 

4 x 100 
ร้อยละ 5.88 = ไม่บรรล ุ 1.47 

 
68 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 4 คะแนน 
(ร้อยละ 8) 

7.25 x 100 
ร้อยละ 10.66 = บรรล ุ 5 
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ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 3.01 คุณภาพระดับต้องพอใช้ 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 



 

 

159 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ 
             วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการ 
             วิจยั 

4 คะแนน 
(ร้อยละ 24) 

15 x 100 
ร้อยละ 60.00 = บรรล ุ 5.00 

 

25 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
              หรอืองคก์รภายนอก 

4 คะแนน 
(4 ข้อ) 

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ = บรรล ุ 3.00 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4.00 คุณภาพระดับดี 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 คะแนน 

(4 ข้อ) 
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ = บรรล ุ 4.00 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 คะแนน 
(4 ข้อ) 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ = บรรล ุ 5.00 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 คุณภาพระดับดี 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1 - 11) 3.80 คุณภาพระดับดี 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน - - - -  
ตัวบ่งช้ีที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.00 คะแนน 4.10 = บรรล ุ 4.10  

ตัวบ่งช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย ์
4 คะแนน 

190 
2.33 = ไม่บรรล ุ 2.33 
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ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.21 คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น 
                สังกัด 

3.51 คะแนน 3.72 = ไม่บรรล ุ 3.72 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลัพธ ์

ค่าเฉลี่ยด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 3.72 คุณภาพระดับดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์  

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ - - - - -  

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
- 

- 
- - - 

 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
                เป็นเอกลกัษณข์องสถาบนั 

- - - - 
 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ -  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน 
                  ตา่งๆในประเดน็ท่ี 1 ภายในสถาบัน 

- - - - 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 18.2 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน 
                  ตา่งๆในประเดน็ท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 

- - - - 
 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม -  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.71 คุณภาพระดับดี 
 
 
 
 
 
 



 

 

161 

ตารางที่  3  ตาราง ส 1  สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

การประเมิน 
ผลด าเนินการ 

ผลคะแนนประเมิน ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

 = บรรลุ 
ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 1.1 ข้อ 6 หรือ 7  8  5.00 
สกอ. 2.1 ข้อ 4 5  5.00 

สกอ. 2.2 ร้อยละ 24.00 
12.00 

17.65  2.94 
68.00 

สกอ. 2.3 ร้อยละ 48.00 
20 

29.41  2.45 
68.00 

สกอ. 2.4 ข้อ 4 3  3.00 
สกอ. 2.5 ข้อ 6 - - - 
สกอ. 2.6 ข้อ 6 7  5.00 
สกอ. 2.7 ข้อ 4 5  5.00 
สกอ. 2.8 ข้อ 4 4  4.00 
สมศ. ๑ คะแนน 4 3.00  3.00 
สมศ. ๒ คะแนน 3.51 3.99  3.99 
สมศ. ๓ ร้อยละ 25 43.75  5.00 
สมศ ๑๔ คะแนน 4 2.79  2.33 
สกอ. 3.1 ข้อ 6 6  4.00 
สกอ. 3.2 ข้อ 6 6  5.00 
สกอ. 4.1 ข้อ 6 5  3.00 
สกอ. 4.2 ข้อ 4 5  5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

การประเมิน 
ผลด าเนินการ 

ผลคะแนนประเมิน ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

 = บรรลุ 
ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

สกอ. 4.3 บาท/คน 25,000.00 
7,454,720.00 

120,237.42  5.00 
62.00 

สมศ. ๕ คะแนน 4 2.57  2.57 
สมศ. ๖ ร้อยละ 4 5.88  1.47 
สมศ. ๗ ร้อยละ 4 10.66  5.00 
สกอ. 5.1 ข้อ 4 4  4.00 
สกอ. 5.2 ข้อ 4 4  4.00 
สมศ. ๘ ร้อยละ 24 71.43  5.00 
สมศ. ๙ ข้อ 4 3  3.00 
สกอ. 6.1 ข้อ 4 5  5.00 
สมศ. ๑๐ ข้อ 4 4  4.00 
สมศ. ๑๑ ข้อ 4 5  5.00 
สกอ. 7.1 ข้อ 6 6  4.00 
สกอ. 7.2 ข้อ 4 5  5.00 
สกอ. 7.3 ข้อ 4 - - - 
สกอ. 7.4 ข้อ 5 5  4.00 
สมศ ๑๓ คะแนน 3.51 4.10 

 4.10 
สกอ. 8.1 ข้อ 6 6  4.00 
สกอ. 9.1 ข้อ 7 หรือ 8 8  4.00 
สมศ.๑๕   เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. 4.23 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

การประเมิน 
ผลด าเนินการ 

ผลคะแนนประเมิน ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

 = บรรลุ 
ตัวหาร  = ไม่บรรลุ 

  
ประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งช้ี สกอ.+สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.03 

    
สมศ. คะแนนเฉลี่ย 3.71 
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ตารางที่ 4 ตาราง ส.2  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวมเฉลี่ย 

0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
2.51 - 3.50   พอใช้ 
3.51 - 4.50   ดี 
4.51 - 5.00   ดีมาก 

  องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
   องค์ประกอบท่ี 2 2.70 4.50 3.66 3.79 การด าเนินงานระดับดี 
   องค์ประกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
   องค์ประกอบท่ี 4 5.00 4.00 3.01 3.67 การด าเนินงานระดับดี 
   องค์ประกอบท่ี 5 - 4.00 4.00 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
   องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
   องค์ประกอบท่ี 7 - 4.33 4.10 4.28 การด าเนินงานระดับดี 
   องค์ประกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
   องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
 เฉลี่ยรวม 3.46 4.35 3.73 4.03 การด าเนินงานระดับดี 
 ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี 
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ตารางที่ 5  ตาราง ส 3 สรุปการประเมินตนเองตามมุมมองตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวมเฉลี่ย 

0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
2.51 - 3.50   พอใช้ 
3.51 - 4.50   ดี 
4.51 - 5.00   ดีมาก 

มาตฐานท่ี 1 
- - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดับดี   

(คุณภาพบัณฑิต) 
มาตฐานท่ี 2 

- 4.00 4.10 4.01 การด าเนินงานระดับดี   
(การบริหารจัดการ) 
     มาตรฐานที่ 2 ก 
(ธรรมาภิบาลการบริหาร) 
     มาตรฐานที่ 2 ข 

3.46 4.44 3.87 4.10 การด าเนินงานระดับดี ไม่รวม สมศ.ตัวที่ 15  
(พันธกิจการบริหาร) 
มาตรฐานที่ 3 

- 5.00 3.01 3.81 การด าเนินงานระดับดี   
(การสร้างและพัฒนาสังคม) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน        3.46 4.35 3.73 4.03 การด าเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี 
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ตารางที่ 6  ตาราง ส 4  สรุปการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวมเฉลี่ย 

    0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งด่วน 
    1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
    2.51 - 3.50   พอใช้ 
    3.51 - 4.50   ดี  
    4.51 - 5.00   ดีมาก       

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.50 4.00 4.25 การด าเนินงานระดับดี   
ด้านกระบวนการภายใน - 4.13 4.37 4.19 การด าเนินงานระดับดี ไม่รวม สมศ.ตัวที ่15  
ด้านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี   
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.70 5.00 2.84 3.35 การด าเนินงานระดับพอใช้   
เฉลี่ยรวม 3.46 4.35 3.73 4.03 การด าเนินงานระดับดี   
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี 
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ตารางที่  7  ตาราง ส 5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวมเฉลี่ย 

    0.00 - 1.50   ปรับปรุงด่วน 

    1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
    2.51 - 3.50   พอใช้ 
    3.51 - 4.50   ดี  
    4.51 - 5.00   ดีมาก       

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
      (2) ด้านวิชาการ 2.70 4.33 2.33 3.45 การด าเนินงานระดับพอใช้   
      (3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี   
      (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.40 4.10 4.35 การด าเนินงานระดับดี ไม่รวม สมศ.ตัวที่ 15  
เฉลี่ยมาตรฐานที ่1 3.70 4.33 3.22 3.91 การด าเนินงานระดับดี   
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
      (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.67 4.00 4.28 การด าเนินงานระดับดี   
      (2) ด้านการวิจัย 5.00 4.00 3.01 3.67 การด าเนินงานระดับดี   
      (3) ด้านการให้บริการทาง         
วิชาการแก่สังคม 

- 4.00 4.00 4.00 การด าเนินงานระดับดี   

      (4) ด้านการท านุบ ารุง            
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 5.00 4.38 3.82 4.10 การด าเนินงานระดับดี   
เฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน 3.46 4.35 3.73 4.03 การด าเนินงานระดับดี   
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี 
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ภาคผนวก 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
             
    
 
         
             
 
            
  
 
 
 
 
 


