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ประวตัมิหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 
พ.ศ. 2479 : เร่ิมตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอ
ทะเบียนมณฑลนครชยัศรี ซ่ึงตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 86 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย ์ 
อ. เมือง จ.นครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง  เปิดสอนชั้ นฝึกหัดครู
ประชาบาล 
 

พ.ศ. 2503 : เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียน
ฝึกหัดครูหญิง เร่ิมเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
เร่ิมงานโครงการฝึกครูชนบท 
 

พ.ศ. 2511 : เปล่ียนช่ือโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียน
ฝึกหดัครูนครปฐม 
 

พ.ศ. 2512 : ยา้ยสถานท่ีจากเลขท่ี 86 ถ.เทศา ไปอยูเ่ลขท่ี 85 ถ.มาลยัแมน 
(ตรงข้ามวดัใหม่ป่ินเกลียว) เปิดรับนักเรียนครูตามโครงการผลิตครู
ประโยคครูปฐม (ป.ป.) 
 

พ.ศ. 2513 : เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครู
นครปฐม เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2513 และเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
 

พ.ศ. 2518 : เร่ิมด าเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ. 2518 ท าให้วิทยาลยัครูเปล่ียนแปลงทั้งทางบทบาท และโครงสร้าง 
เข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากข้ึน ดังเช่นท่ีระบุไว้ในมาตรา 5 คือ       
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“ใหว้ทิยาลยัครูเป็นสถาบนัคน้ควา้และวจิยั ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี 
ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารยแ์ละบุคลากรทาง การศึกษา ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชน” วิทยาลยัครูนครปฐม 
ซ่ึงได้รับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้เพียง 5 ปี  ก็ได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างและขยายบทบาทออกไปอยา่งกวา้งขวางตั้งแต่พระราชบญัญติั
ประกาศใช ้
 

พ.ศ. 2521 : เปิดสอนระดบัปริญญาตรี (ค.บ.) หลกัสูตร 2 ปี เปิดโครงการ
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) รุ่นท่ี 1 เม่ือภาค
เรียนท่ี 2 
  

พ.ศ. 2523 : เร่ิมเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
  

พ.ศ. 2527 : ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู พ.ศ. 2518 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงบางมาตราให้วิทยาลยัครูมีความสมบูรณ์และปฏิบติั
ภารกิจสนองความตอ้งการของสังคมให้กวา้งขวางข้ึน สาระส าคญัของ 
การเปล่ียนแปลงลกัษณะหน่ึงในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลยัครูจดัการศึกษา
ในสาขาวชิาการต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตครูไดด้ว้ย 
 

พ.ศ. 2528 : วทิยาลยัครูนครปฐมไดเ้ปิดสอนระดบัอนุปริญญาสายวิชาการ
อ่ืน (อ.วท. และ อ.ศศ.) เป็นปีแรก มี 5 สาขาวิชาเอก  แยกเป็นสาย         
ศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ และ
การออกแบบ และสายวิทยาศาสตร์ 3 สาขา วิชาเอก คือ การอาหาร         
พืชศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 
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พ.ศ. 2529 : รับนกัศึกษาสาขาวชิาการอ่ืนเพิ่มข้ึน และเปิดถึงระดบัปริญญา
ตรีเป็นปีแรก และเปิดโครงการการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเป็นปีแรก เปิดด าเนินการ
โรงเรียนสาธิตโดยรับนกัเรียนชั้น มัธ ยม ปี ท่ี  1  จ านวน  2  ห้ อ ง เ รี ยน          
ในแผนการเรียนองักฤษ คณิตศาสตร์ โดยใชอ้าคารนอน ดี. 3 ดดัแปลงเป็น
อาคารเรียนในขณะเดียวกันได้ด าเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิต 
อนุบาล ซ่ึงเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2522 โดยใชอ้าคารเรียนชัว่คราว มีตั้งแต่ชั้น
เด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 
 

พ.ศ. 2535 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวิทยาลยัครูวา่ “สถาบนัราชภฏั” เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 
2535 
  

พ.ศ. 2538 : ประกาศใช้ พ.ร.บ.  สถาบันราชภัฏ ว ันท่ี  25 มกราคม         
พ.ศ. 2538 
  

พ.ศ. 2540 : เปิดโครงการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอน
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู (ป.บณัฑิต) 
 
พ.ศ. 2541 : เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ สถาบนัอินเตอร์เทค อ.สามพราน    
จ.นครปฐม เปิดรับนกัศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
  

พ.ศ. 2542 : เปิดศูนยใ์หก้ารศึกษา ณ โรงเรียนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์อ.
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เปิดรับนกัศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์
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เพื่อการพัฒนาและสาขาไทยคดีศึกษา เ ร่ิมเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัด
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาส าหรับ ครูประจ าการ (ศอ.คป.) 
 

พ.ศ. 2543 : เร่ิมเปิดรับนกัศึกษาศูนยจ์ดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาส าหรับ
ผูน้ าชุมชน (ศอช.) ปีการศึกษา 2545 สถาบนัมีนกัศึกษาภาคปกติ 5,439 คน 
เป็นสายวิชาครุศาสตร์ 1,241 คน สายวิชาวิทยาศาสตร์ 1,238 คน และ      
สายศิลปศาสตร์ 2,960 คน นกัศึกษาในโครงการ กศ.พป. 6,022 คน เป็น
สายวิชาครุศาสตร์ 702 คน สายวิชาวิทยาศาสตร์ 1,467 คน และสายวิชา
ศิลปศาสตร์ 3,853 คน นักศึกษาในโครงการ ศอ.คป. 434 คน นักศึกษา 
โครงการ ศอ.ช. 210 คน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 38 คน ระดบัปริญญา
โท 183 คน นกัเรียนสาธิตมธัยมศึกษา 461 คน และระดบัอนุบาลเด็กเล็ก 
43 คน อาจารย์ ประจ าทั้งส้ิน 222 คน ในจ านวนน้ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท จ านวน 183 คน และปริญญาเอก จ านวน 9 คน มีอาจารย ์       
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ  านวน 8 คน และ
ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 91 คน 
 

พ.ศ. 2546 : เปิดโครงการสมทบร่วมกบัวทิยาลยัพลศึกษาสมุทรสาคร 
 

พ.ศ. 2547 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ      
ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 พิมพป์ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวนัท่ี 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน เป็นตน้ไป 
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พ.ศ. 2548 : ด าเนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรส าหรับเปิดสอนในปี
การศึกษา 2549 พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 
 

พ.ศ. 2549 : เปิดสอนหลกัสูตรใหม่เพิ่มเติม 2 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชา
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ) และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
(รป.บ) เปิดรับนกัศึกษาต่างประเทศ จดัการเรียนการสอนให้แก่นกัศึกษา
จีน หลงัสูตร 2 + 1 จ  านวน 60 คน นกัศึกษาเวยีดนาม 7 คน 
  

พ.ศ. 2550 : เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
นิติศาสตร์ (น.บ.) ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (ศศ.บ) และสหกิจวิทยาเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ิน (ศศ.บ) เปิดรับนกัศึกษาต่างประเทศ จดัการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาจีนและนักศึกษาเวียดนาม หลกัสูตรต่าง ๆ รวม 179 คน 
รายละเอียด ดงัน้ี 
 - จดัการศึกษาทางดา้นการเรียน การสอน ให้กบันกัศึกษาจีน 
หลกัสูตร 2 + 1 จ  านวน 58 คน 
 - จดัการศึกษาทางดา้นการเรียน การสอน ให้กบันกัศึกษาจีน 
หลกัสูตร 2 + 2 จ  านวน 18 คน 
 - จดัการศึกษาทางดา้นการเรียน การสอน ให้กบันกัศึกษาจีน 
หลกัสูตร 2 + 2 ต่อยอด จ านวน 18 คน 
 - จดัการศึกษาทางดา้นการเรียน การสอน ให้กบันกัศึกษาจีน 
หลกัสูตร 3 + 1 จ  านวน 32 คน 
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 - จดัการศึกษาทางดา้นการเรียน การสอน ให้กบันกัศึกษาจีน 
หลกัสูตร 1 + 3 จ  านวน 23 คน 
 - จดัการศึกษาทางดา้นการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษาจีน 
นกัศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร 2 + 1 จ  านวน 11 คน 
 - จดัการศึกษาทางดา้นการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษาจีน 
นกัศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร 1 + 3 จ  านวน 1 คน 
 - จดัการศึกษาทางดา้นการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษาจีน 
นกัศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร อบรมภาษาไทย จ านวน 2 คน รวมนกัศึกษา
จีน 163 คน 
 - จัดการศึกษาทางด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
เวยีดนาม นกัศึกษาเรียนหลกัสูตร อบรมภาษาไทย จ านวน 10 คน 
 - จัดการศึกษาทางด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
เวียดนาม นกัศึกษาเรียนหลกัสูตรการเงิน (การเงินและธนาคาร) จ านวน 6 
คน รวม 16 คน 
 รวมนักศึกษาต่างชาติท่ีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม รวม 179 คน 
 

พ.ศ. 2551 : เปิดสอนหลกัสูตรใหม่เพิ่มเติม 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
 - สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม 
 - สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 
 - สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
 - สาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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พ.ศ. 2552 : เปิดสอนหลกัสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
 - สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
 - สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 - สาขาวชิาการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 - สาขาวชิาการจดัการอาหาร 
 - สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 - สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
 -  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
 

พ.ศ. 2556 : เปิดสอนหลกัสูตรทั้งหมด 57 หลกัสูตร เป็นหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี 47 หลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 10 หลกัสูตร 
 

พ.ศ. 2557 : เปิดสอนหลกัสูตรใหม่เพิ่มเติม 1 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 5 ปี) 
 

พ.ศ. 2558 : เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ได้แก่ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
ศิลปศึกษา สาขาวชิาธุรกิจศึกษา 
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สัญลกัษณ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

ตราประจ ามหาวทิยาลยั 
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ หมายถึง พระตราท่ีใช้ประทบั

ก ากบัพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริยใ์นตน้เอกสารส าคญัส่วนพระองคท่ี์       
ไม่เก่ียวดว้ยราชการแผน่ดิน 

 
พระราชลญัจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 

เ ป็นรูปพระ ท่ีนั่ง อิฐทิศ  ประกอบด้วยวงจักร          
กลางวงจกัรมีอกัขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจกัร
มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจกัรเป็นรูปเศวตฉตัร
เจ็ดชั้นตั้งอยูบ่นพระท่ีนัง่อิฐทิศ แปลความหมายว่า 
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผน่ดิน 
(โดย ท่ี ว ันพระบรมร าช า ภิ เ ษกต ามโบร าณ              

ราชประเพณี ไดเ้สด็จประทบัเหนือพระท่ีนัง่อิฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน ้ า
อภิเษกจากทิศทั้งแปด นบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีพระมหากษตัริย์
ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับน ้ าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนท่ีจะ
ทรงรับจากราชบณัฑิตดงัในรัชกาลก่อน) 
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ความหมายของสีภายในตราประจ ามหาวทิยาลัย 

 
สีประจ ามหาวทิยาลัย 
 

 

 
 
 
 
 

   สีน ้าเงิน แทนค่า สถาบนัพระมหากษตัริยผ์ูใ้หก้  าเนิด และ
พระราชทานนาม “สถาบนัราชภฏั” 

   สีเขียว แทนค่า แหล่งท่ีตั้งของสถาบนัฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงาม 

   สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
   สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวฒันธรรม ทอ้งถ่ินท่ีกา้วไกลใน 

36 สถาบนั 
   สีขาว แทนค่า ความคิดอนับริสุทธ์ิของนกัปราชญแ์ห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
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ดอกไม้ประจ ามหาวทิยาลยั 
 

 
 
 “ดอกเฟ่ืองฟ้า” คือ ดอกไมป้ระจ ามหาวิทยาลยั เฟ่ืองฟ้าถูกคน้พบ
คร้ังแรกในประเทศบราซิล โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝร่ังเศสราวปี               
ค.ศ. 1766 - 1769 และไดถู้กน าไปปลูกยงัส่วนต่าง ๆ ของโลก เร่ิมจาก
ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ส าหรับในประเทศไทย มีการน าพนัธ์ุ
เฟ่ืองฟ้าเขา้มาจากสิงคโปร์คร้ังแรกราวปี พ.ศ. 2423 ในสมยัรัชการท่ี 5 
และมีการน าเขา้จากต่างประเทศมากมายจนถึงปัจจุบนั พนัธ์ุเฟ่ืองฟ้าใน
ประเทศไทยมีไม่น้อยกว่าต่างประเทศ เน่ืองจากเฟ่ืองฟ้าเจริญเติบโตไดดี้
ในประเทศไทย แลว้ยงัเกิดการกลายพนัธ์ุ เกิดเป็นพนัธ์ุใหม่ข้ึนมากมาย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เฟ่ืองฟ้าเป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่ม       
ก่ึงเล้ือย อายุยืนหลายสิบปี ขนาดตั้งแต่พุ่มเล็กถึงพุ่มใหญ่ มีหนามข้ึนตาม 
ล าตน้อยู่เหนือใบ ใบเป็นใบเด่ียวแตกออก สลบักบัก่ิงหรือเยื้องกนั มีขน
ข้ึนปกคลุมเล็กนอ้ย มีสีเขียวหรือใบด่าง รูปร่างรีแหลมยาว 3 - 6 ซม. กวา้ง 
2.5 ซม. ใบประดบัลกัษณะคลา้ยรูปหวัใจหรือรูปไข่มี 3 - 5 ใบ มีหลายสี 
เช่น ม่วง แดง ชมพู ส้ม ฟ้า เหลืองและอ่ืน ๆ ผูพ้บเห็นทัว่ไปมกัเขา้ใจว่า      
ใบประดบัคือดอก ดอกมีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ ออกเป็น
ช่อตามซอกใบหรือปลายก่ิง แต่ละช่อมี 3 ดอก เป็นหลอดยาว 1 - 2 ซม.           

http://www.google.co.th/url?url=http://frynn.com/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi3jLaBobrKAhUIB44KHWT5CGAQwW4IFzAA&usg=AFQjCNFSn0WQWLCoZhKOqBI3xm6stLtcZg
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ติดอยูท่ี่เส้นกลางใบของใบประดบั ส่วนใหญ่มกัเขา้ใจวา่ดอกคือเกสรดอก 
ดอกเป็นชนิดไม่มีกลีบดอก มีกลีบเล้ียง 5 กลีบ มีเกสรตวัผู ้5 - 10 อนั           
การปลูกเล้ียงในประเทศไทยมกัจะเกิดการกลายพนัธ์ุ โดยเน้ือเยื่อบริเวณ
ตามีการเปล่ียนแปลงในระดบัเซลล ์ท าใหส่้วนต่าง ๆ เปล่ียนไป เช่น สีของ
ใบประดบัเปล่ียนไป กลายพนัธ์ุเป็นใบประดบัซ้อน กลายพนัธ์ุเป็นใบด่าง  
กลายพนัธ์ุเป็นดอกกระจุก เป็นตน้ 
 การปลูกและดูแลรักษา เฟ่ืองฟ้าเป็นพืชท่ีตอ้งการแสงแดดจดัใน
สภาพกลางแจ้ง ได้รับแสงแดดตลอดวนั ถ้าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ       
จะท าให้สีของใบไม่เขม้ ออกดอกน้อย ต้องการอุณหภูมิปานกลางหรือ         
ร้อนช้ืน เฟ่ืองฟ้าจัดเป็นพืชท่ีทนแล้ง แต่ถ้าต้นยงัเล็กควรให้น ้ าอย่าง
เพียงพอ เม่ือโตข้ึน ตอ้งการน ้าปานกลางถึงค่อนขา้งต ่า ถา้รดน ้ ามากเกินไป
จะไม่ออกดอก 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
พ.ศ. 2557 - 2561 

 

ปรัชญา 
“การศึกษาสร้างคน คิดคน้ภูมิปัญญา พฒันาทอ้งถ่ิน” 
 

วสัิยทศัน์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นค าตอบของทอ้งถ่ินในการสร้าง
ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 

 

พนัธกจิ 
ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ระบุไวใ้น

มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
เสริมสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
ของทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวิทยา เพื่อความเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและ
ย ัง่ยนืของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา การใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย ัง่ยืน โดยมี
วตัถุประสงคใ์ห้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
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เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วทิยะฐานะครู” จึงก าหนดพนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมไวเ้ป็น 
6 ประการ คือ 
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคู่ คุณธรรมและขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
 2. ผลิตบณัฑิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 
 3. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
 4. วิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพฒันา
โครงการพระราชด าริ 
 5. พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 6. บริการวชิาการเพื่อพฒันาสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 

เอกลกัษณ์ 
 บูรณาการความรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

อตัลกัษณ์ 
 จิตอาสา พฒันาทอ้งถ่ิน 
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ค่านิยมหลกั 
 

 N – Network and Communication  = 
  การสร้างเครือข่ายการท างานและการส่ือสารหลายรูปแบบ 
หมายถึง การท างานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และมุ่ง
พฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้เตม็รูปแบบ 
 

 P – Professional  = 
  การท างานแบบมืออาชีพ หมายถึง การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวตัถุประสงค ์          
โดยใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 

 R – Responsibility  = 
  การท างานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพและมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้
 

 U – Unity  = 
  การประสานสามคัคี หมายถึง การท างานดว้ยความเคารพใน
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่าย 
และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 
ประการ เพื่อผลส าเร็จตามพนัธกิจและเพื่อมุ่งสู่วสิัยทศัน์ ดงัน้ี 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพ
พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์: 
  1. พฒันามาตรฐานวชิาการ 
   1.1 ให้ความส าคญักบัเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา พฒันาคุณภาพบณัฑิตให้เทียบเคียงไดก้บัต่างประเทศเร่ง
น าร่องในกลุ่มวิชาชีพท่ีเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีให้มีคุณลกัษณะพร้อมตาม
ข้อตกลง ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition 
Arrangment : MRA) 
   1.2 ปรับแผนการจัดการ เ รียน รู้ในรายวิชาให้
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning) พฒันาให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชนและ
อุตสาหกรรม (Community & Industrial Links) 
   1.3 พฒันาหลกัสูตรใหม่ท่ีเป็นการบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์เพื่อตอบสนองการสร้างองค์ความรู้หรือนวตักรรมท่ีเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต การคา้ชายแดน การผลิต การแปรรูปสินคา้เกษตรและการบริการ
ท่องเท่ียว 
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   1.4 เร่งพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสอง
ภาษาหรือนานาชาติ 
   1.5 การพฒันาหลกัสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรระยะ
สั้ น ระยะยาว หลักสูตรบณัฑิตศึกษา ตามความต้องการของสังคมและ
ทอ้งถ่ิน ดา้นการแพทย ์การแพทยท์างเลือก เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์     
ทนัตแพทย์ ผูช่้วยพยาบาล วฒันธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ การดูแล
ผูสู้งอายุ การสอนภาษาองักฤษส าหรับครูประถม การเป็นผูป้ระกอบการ 
สปาและนวดแผนไทย การเกษตรในวิถีคนเมือง การจดัสวน การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การจดัการธุรกรรมการเงิน กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 
กฎหมายธุรกิจ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน การจดัการร้านคา้ปลีก ประกอบการ
อาหารพื้นบา้น วทิยากรชุมชนฯ 
   1.6 จดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นทกัษะภาษาองักฤษ ภาษา
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและทกัษะทางดา้น IT 
  2. เสริมสร้างคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
   2.1 ผลักดันให้สาขาวิชาพัฒนาโครงการเรียนรู้
ร่วมกบัชุมชน โดยมุ่งเนน้โครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อนกัศึกษาและชุมชน 
   2.2 พฒันาวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้กิจกรรม
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์และพลเมืองท่ีดีของโลก                 
มีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
   2.3 สนบัสนุนนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ
และนานาชาติ 
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   2.4 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงค ์
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่ง
ความรู้ทีเ่ป็นทีย่อมรับของท้องถิ่น 
 กลยุทธ์: 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 
   1.1 สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  และ
ฐานความรู้เพื่อหาค าตอบให้ทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อตอบสนอง
โจทยปั์ญหาของทอ้งถ่ิน สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 
   1.2 ส่งเสริมการวจิยัร่วมเชิงพาณิชย/์ภาคอุตสาหกรรม 
  2. สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
   2.1 ส่งเสริมสร้างเครือข่ายเชิงประเด็นในพื้นท่ี 
   2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินมีความสามารถใน         
การบริหารจดัการ มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี          
โดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3 สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   2.4 พฒันานักศึกษาและประชาชนในท้องถ่ินให้มี
ศกัยภาพเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ 
 



18 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
 กลยุทธ์: 
  1. สืบสานศิลปวฒันธรรม 
   1.1 ส่งเสริมนักศึกษาและท้องถ่ินในการอนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณีไทย เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทวารวดีเพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
   1.2 เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
   1.3 สร้างเครือข่ายภายในจงัหวดั เพื่ออนุรักษสื์บสาน
วฒันธรรม 
   1.4 สนบัสนุนส่งเสริมชุมชนตน้แบบวฒันธรรม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหาร
จัดการด้านหลกัธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์: 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
   1.1 สนบัสนุนการจดัตั้งหน่วยงานพฒันาทรัพยากร
บุคคลเพื่อด าเนินการวางแผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
   1.2 สนับสนุนและพัฒนา บุคลากร เพื่ อ เต รียม            
ความพร้อมในการเขา้สู่ต าแหน่งบริหารในอนาคต 
   1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเฉพาะดา้น
เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าผลผลิต          
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การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร การบริการท่องเท่ียว รวมถึงรองรับ
การคา้ชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
   1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ใหแ้ก่อาจารยแ์ละบุคลากรเพื่อใหมี้ศกัยภาพในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
   1.5 เร่งพฒันาและสนับสนุนการเขา้สู่ต าแหน่งทาง
วชิาการของคณาจารย ์
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่น าไปสู่องค์กรแห่ง      
การเรียนรู้ 
   2.1 สร้างสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
   2.2 พัฒนาระบบการท างานเพื่อลดขั้ นตอนการ
ท างาน เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว             
ดว้ย E – office มุ่งสู่ E – university 
  3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์มุ่งสู่ Green 
and Clean University 
   3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลยัเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (green growth) 
   3.2 สร้างบรรยากาศทางวิชาการทั้ งในและนอก
หอ้งเรียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
 

 
 
ภาพที ่1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 
 
 
 
 



21 

หน้าที่ความรับผดิชอบของพนักงานมหาวทิยาลยั 
 

พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 

 1. ปฏิบติัหน้าท่ีสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา 
 2. ปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยให้ค  าแนะน า ปรึกษาแก่
นกัศึกษาในสาขาวิชาท่ีสังกดั หรือคณะมอบหมาย โดยมีผลงานท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้
 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์นิเทศ ติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ของนกัศึกษา 
 4. ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ฝึกอบรมหรือดูงาน เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั 
 5. ท าผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจยั งานแต่งเรียบเรียง ต ารา
หรือหนงัสือ งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนท่ีเทียบได้
กบังานวจิยั งานเขียนบทความทางวชิาการ และงานบริการวชิาการ 
 6. เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม ท่ี แสดง ออก ถึ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม รั ก ษ า
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ า
ทอ้งถ่ิน 
 7. ปฏิบัติหน้าท่ีและพฒันาสาขาวิชาตามท่ีประธานสาขาวิชา 
คณะหรือมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 8. เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์          
รองศาสตราจารย ์หรือศาสตราจารย ์
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พนักงานมหาวทิยาลยัสายสนับสนุน 

 1. ตอ้งปฏิบติัภาระงานไม่นอ้ยกวา่ 35 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 2. ปฏิบติัหน้าท่ีตามภาระงานของต าแหน่งและงานบริการอย่าง
เตม็ความสามารถ 
 3. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีหน่วยงานหรือมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 4. ดูแลทรัพยสิ์นของหน่วยงานและมหาวทิยาลยั 
 5. เขา้รับการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานมหาวทิยาลยั 
 6. จัดท า คู่ มือการปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิ เคราะห์หรือ
สังเคราะห์ หรืองานวิจยั หรือนวตักรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพฒันางาน
ในหนา้ท่ีของตนหรือของหน่วยงาน 
 7. พฒันางานท่ีปฏิบติัและสร้างองคค์วามรู้ 
 8. เสนอขอก าหนดต าแหน่งใหสู้งข้ึน 
  - ประเภททัว่ไป เสนอขอก าหนดต าแหน่งในระดบัช านาญงาน 
ช านาญงานพิเศษ 
  - ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งในระดบัช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ 
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หลกัเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวทิยาลยั 
 

ประเภทต าแหน่งของพนักงานมหาวทิยาลยั 

 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม มีการแบ่งประเภทต าแหน่งของ
พนกังานมหาวทิยาลยั ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 

 ต าแหน่งประเภทวชิาการ  ไดแ้ก่ 
 1. ศาสตราจารย ์
 2. รองศาสตราจารย ์
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 4. อาจารย ์
 

 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ไดแ้ก่ 
 1. อธิการบดี 
 2. รองอธิการบดี 
 3. คณบดี 
 4. หวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 5. ผูช่้วยอธิการบดี 
 6. รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 
 7. ผู้อ  านวยการส านักงานอธิการบดี ผู ้อ  านวยการกอง หรือ
หวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีฐานะเทียบเท่ากอง 
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 8. หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายภายในกอง/ส านักงานคณบดี/
สถาบนั/ส านกั/ศูนย ์ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 9. ต าแหน่งอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมก าหนด 
 

 ต าแหน่งประเภทสนับสนุน  ไดแ้ก่ 
 1. ประเภททัว่ไป 
 2. ประเภทวชิาชีพเฉพาะ 
 3. ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
 

การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้าง 
 มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั 
โดยตอ้งท าสัญญาตามก าหนดในแต่ละระยะให้เร่ิมตน้วนัท่ี 1 เมษายน เวน้
แต่สัญญาจา้งระยะท่ีหน่ึง โดยก าหนดอายสุัญญาจา้งแต่ละระยะดงัน้ี 
 ระยะท่ีหน่ึง มีอายสุัญญาจา้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี 
 ระยะท่ีสอง มีอายสุัญญาจา้ง 3 ปี 
 ระยะท่ีสาม มีอายสุัญญาจา้ง 5 ปี 
 ระยะท่ีส่ี มีอายสุัญญาจา้ง 7 ปี 
 ระยะท่ีหา้ มีอายุสัญญาจา้งจนถึงอายุพนกังานมหาวิทยาลยัครบ
หกสิบปีบริบูรณ์ 
 

 การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ มีเกณฑด์งัน้ี 
 1. มีภาระงานเป็นไปตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด 
 2. มีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑท่ี์สภามหาวทิยาลยัก าหนด 
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 3. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งสายวชิาการตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด 
 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาต่อสัญญาไดโ้ดยก าหนดเง่ือนไขให้พฒันาตนเองให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลารวมกนัไม่เกินหา้ปี 
 4. มีผลการประเมินประจ าปีตั้งแต่ระดบั 3.00 ข้ึนไปทุกปี และ 
 5. มีผลงานทางวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 
 ต่อสัญญาจ้างระยะท่ีสอง จะต้องมีผลงานทางวิชาการ เช่น 
บทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน หรืองานวิจยัชั้นเรียน           
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงช้ิน กรณีไม่มีผลงานทางวิชาการจะตอ้งมีผลการประเมิน
ประจ าปีไม่ต ่ากวา่ระดบั 4.00 ทุกปี 
 ต่อสัญญาจ้างระยะท่ีสาม ต้องมีผลงานทางวิชาการประเภท
เอกสารประกอบการสอน หนงัสือ ต ารา หรือผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าหน่ึง ช้ิน หรือมีผลงานทางวิชาการ อ่ืนท่ี
คณะกรรมการเห็นชอบ 
 ต่อสัญญาจ้า งระยะ ท่ี ส่ี  ต้องได้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง            
ผูช่้วยศาสตราจารยไ์วแ้ล้ว หรือมีผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 
 ต่อสัญญาจา้งระยะท่ีหา้ ตอ้งด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละ
มีผลงานทางวิชาการ เพิ่ม เ ติมตามข้อก าหนดในการขอต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย ์หรือมีผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
การต่อสัญญาจ้างระยะท่ีห้า ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผล           
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ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อาจอนุมติัให้พนักงาน
มหาวทิยาลยัสายวชิาการท่ีขาดคุณสมบติัต่อสัญญาจา้งระยะท่ีส่ีได ้
 

 การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีเกณฑ์
ดงัน้ี 
 1. มีภาระงานเป็นไปตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนด 
 2. มีผลการประเมินประจ าปีตั้งแต่ระดบั 3.00 ข้ึนไปทุกปี และ 
 3. มีผลงานท่ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีแต่ละหน่วยงานจะ
ก าหนดข้ึนตามประกาศมหาวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
 

 ขั้นตอนในการต่อสัญญาจ้าง 
 1. ใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัเตรียมเอกสารเพื่อต่อสัญญาจา้ง ดงัน้ี 
  - รูปถ่าย (ชุดเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย) หน้าตรง          
ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป 
  - อากรแสตมป์ ดวงละ 1 บาท จ านวน 2 ดวง และดวงละ 5 บาท 
จ านวน 4 ดวง 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน   
อยา่งละ 2 ฉบบั 
  - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง  และส าเนาใบรับรองแพทย ์       
จ  านวน 1 ฉบบั 
  - กรณีเปล่ียนช่ือ สกุล ท่ีอยู ่หรือมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพ
อ่ืนท่ียงัมิได้แจ้งต่อมหาวิทยาลัย ให้ท าหนังสือแสดงการเปล่ียนแปลง
สถานะต่อมหาวทิยาลยัทราบ 



27 

 2. ให้พนกังานมหาวิทยาลยัจดัเตรียมผูค้  ้าประกนัการท างานและ
เอกสาร ดงัน้ี 
  ผู้ค ำ้ประกัน ไดแ้ก่ 
  - บิดาหรือมารดา 
  - พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วม
มารดาเดียวกนั 
  - ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า 
  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้พิทกัษ์
ทรัพยเ์ด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือมหาวิทยาลยั
เห็นสมควรให้เปล่ียนตวัผูค้  ้าประกนั พนกังานมหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัให้มี         
ผูค้  ้ าประกนัรายใหม่มาท าสัญญาค ้าประกนัแทนภายในก าหนด 30 วนันบั
แต่วนัท่ีผูค้  ้าประกนัรายเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้พิทกัษท์รัพย์
เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือวนัท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลยัไดรั้บแจง้ให้เปล่ียนตวัผูค้  ้ าประกนัแลว้แต่กรณี ถา้พนกังาน
มหาวิทยาลยัไม่สามารถจดัหาผูค้  ้าประกนัรายใหม่มาท าสัญญาค ้าประกนั
แทนภายในก าหนดเวลาดงักล่าว มหาวิทยาลยัมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได้
ทนัที 
  เอกสำรผู้ค ำ้ประกันและคู่สมรสผู้ค ำ้ประกัน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน         
อยา่งละ 2 ฉบบั 
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  - กรณีผูค้  ้ าประกนัเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า ใช้ส าเนา
บตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัลูกจา้งประจ า จ  านวน          
2 ฉบบั 
  - กรณีผูค้  ้ าประกนัมีคู่สมรส ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนคู่สมรส ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส อย่างละ         
2 ฉบบั 
  - กรณีผูค้  ้ าประกนัหรือคู่สมรสผูค้  ้ าประกนัมีการเปล่ียนแปลง 
ช่ือ สกุล แนบหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ สกุลดว้ย จ  านวน 2 ฉบบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

ระเบียบและข้อปฏิบัตทิี่พนักงานมหาวทิยาลยัควรทราบ 
 

วนัและเวลาปฏบิัติราชการ 
 - เวลาปฏิบัติราชการตั้ งแต่วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.30 – 
16.30 น. 
 - การปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชน 
(กศ.พป.) วนัอาทิตย ์เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

การลงเวลาปฏบิัติราชการ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยต้องลงเวลาปฏิบติัราชการก่อนเวลา 
08.30 น. และลงเวลากลบัหลงัเลิกงาน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นตน้ไป 
 2. กรณีท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัลืมลงเวลากลบัปฏิบติัราชการให้
ท าหนงัสือช้ีแจงผา่นหวัหนา้งาน ลงรับท่ีงานบริหารทัว่ไป 
 3. พนักงานมหาวิทยาลยัท่ีละทิ้งหน้าท่ีเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั 
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร (ไม่นบัรวมวนัเสาร์และวนัอาทิตย)์ และไม่แจง้ให้
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลยัทราบ ถือว่ามีความผิด มหาวิทยาลยัสามารถ
พิจารณายกเลิกสัญญาจา้งไดแ้ลว้แต่กรณี 
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วนัหยุดปฏบัิติงาน 
 

 วันหยุดประจ าสัปดาห์ มหาวิทยาลัยก าหนดวันหยุดประจ า
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั คือ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์กรณีท่ีมหาวิทยาลยัมี
ภารกิจเร่งด่วน อาจมอบหมายให้พนกังานมหาวิทยาลยัมาปฏิบติังานใน
วนัหยดุได ้
 

 วันหยุดตามประเพณี มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีวนัหยุดตาม
ประเพณี ดงัน้ี 
 - วนัข้ึนปีใหม ่
 - วนัมาฆบูชา 
 - วนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วนัท่ีระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ ์
 - วนัสงกรานต ์
 - วนัพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
 - วนัวสิาขบูชา 
 - วนัอาสาฬหบูชา 
 - วนัเขา้พรรษา 
 - วนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 
 - วัน เ ฉ ลิ มพ ร ะ ช นมพ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ พ ร ะน า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 
 - วนัคลา้ยวนัสวรรคต รัชกาลท่ี 9 
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 - วนัปิยมหาราช 
 - วันคล้ายว ัน เฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร  วนัชาติ และวนัพ่อ
แห่งชาติ 
 - วนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
 - วนัส้ินปี 
 

 วนัหยุดอืน่ ๆ ตามทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด 
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การแต่งกายและเคร่ืองแบบพธีิการ 
ของพนักงานมหาวทิยาลยั 

 

การแต่งกายของพนักงานมหาวทิยาลยั 

ชาย หญิง 
1. สวมเส้ือเช้ิตสีและแบบสุภาพ ชายเส้ือ     

ตอ้งทบัใน ยกเวน้เส้ือท่ีตอ้งปล่อยชาย        
ห้ามสวมเส้ือยดื เวน้แต่ในกรณีมหาวิทยาลยั
ประกาศขอความร่วมมือเป็นคร้ังคราว หรือ
ชุดปฏิบติัการ 

1. 
 

สวมเส้ือสีและทรงสุภาพ ห้ามสวมเส้ือ
เอวลอย หากเป็นเส้ือไม่มีแขนตอ้งใส่เส้ือ
สูททบั ห้ามสวมเส้ือยดื เวน้แต่ในกรณี
มหาวิทยาลยัประกาศขอความร่วมมือเป็น
คร้ังคราว หรือชุดปฏิบติัการ 

2. สวมกางเกงสีและทรงสุภาพ ไม่สวม       
กางเกงยนีส์ ไม่หลวมหรือคบัและรัดรูป 
ห้ามสวมกางเกง เอวต ่า 

2. สวมกระโปรงหรือกางเกงท่ีไม่เป็น       
ผา้ยนีส์ สีและทรงสุภาพ ไม่คบั รัดรูป 
ห้ามสวมกระโปรงสั้น 

3. 
 

สวมรองเทา้หุ้มส้นสีและแบบสุภาพ ห้าม
สวมรองเทา้แตะ 

3. สวมรองเทา้หุ้มส้น สีและแบบสุภาพ 
ห้ามสวมร้องเทา้แตะ 

4. ทรงผมตอ้งเป็นทรงสุภาพ เหมาะกบั
บุคลิกภาพของการเป็นอาจารยห์รือบุคลากร
ของมหาวิทยาลยั สีผมตอ้งเป็นสีธรรมชาติ 
หากท าสีตอ้งเป็นสีสุภาพ 

4. ทรงผมตอ้งเป็นทรงสุภาพ เหมาะกบั
บุคลิกภาพของการเป็นอาจารยห์รือ
บุคลากรของมหาวิทยาลยั สีผมตอ้งเป็นสี
ธรรมชาติ หากท าสีตอ้งเป็นสีสุภาพ 

5. หากประสงคจ์ะไวห้นวด เครา ตอ้งตกแต่ง
หนวดเคราให้สะอาด เรียบร้อย และ           
ไม่ปล่อยให้ยาวเกินควร 

5. หากประสงคจ์ะไวเ้ล็บมือตอ้งดูแล       
ให้สะอาด ไม่ยาวเกินควร และหากทาสี
เล็บตอ้งเป็นสีเดียวและเป็นสีท่ีดูสุภาพ 

6. ห้ามใส่ต่างหู 6. ห้ามใส่ก าไลหรือสร้อยขอ้เทา้ 
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เคร่ืองแบบปกติขาว 

 การแต่งกายของพนักงานมหาวทิยาลยั 
ด้วยเคร่ืองแบบปกตขิาว 

ชาย หญิง 
หมวก ทรงหมอ้ตาลสีขาว กระบงัหนา้    

ท  าดว้ยหนงัหรือวตัถุเทียมสีด า       
สายรัดคางสีทองกวา้ง 1 ซม. มีดุม
ตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยั ขนาด
เล็กติดท่ีขา้งหมวก ขา้งละ 1 ดุม    
ผา้พนัหมวกเป็นแถบลายถกัสีขาวท่ี
หนา้หมวกติดตราสญัลกัษณ์
มหาวิทยาลยั ปักด้ินทองสูง 5 ซม. 
บนหมอนสกัหลาดสีขาว 

เป็นหมวกแก็ปทรงอ่อนพบัปีกสี
ขาว สายรัดคาง สีทอง มีดุมโลหะ
สีทอง ลายดุมตราสัญลกัษณ์
มหาวิทยาลยัติดท่ีขา้งหมวกขา้งละ
หน่ึงดุม ผา้พนัหมวกสีขาว           
ท่ีหนา้หมวกติดตราสญัลกัษณ์
มหาวิทยาลยั ปักด้ินสีทองสูง        
4.5 ซม. บนหมอนสกัหลาดสีขาว 

เส้ือ แบบราชการสีขาว ใชดุ้มตรา
สญัลกัษณ์มหาวิทยาลยั 5 ดุม          
ผูไ้ดรั้บพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดบั
แพรแถมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอก
เส้ือเหนือกระเป๋าบนซา้ยได ้

ให้ใชเ้ส้ือนอกคอแบะสีขาวแบบ
คอแหลม แขนยาวถึงขอ้มือ          
มีตะเขบ็หลงั 4 ตะเขบ็ ท่ีแนวสาบ
อกมีดุมตราสญัลกัษณ์
มหาวิทยาลยั ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5 ซม. 3 ดุม    
มีกระเป๋าลา้งขา้งละ 1 กระเป๋า  
เป็นกระเป๋าเฉียงเล็กนอ้ย ไม่มี       
ใบปกกระเป๋า และใหใ้ชเ้ส้ือคอ
พบัแขนยาวสีขาว ผกูผา้พนัคอสี
ด า เง่ือนกลาสี ผูไ้ดรั้บ
พระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ประดบั
แพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ี
อกเส้ือเบ้ืองซา้ยได ้
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 การแต่งกายของพนักงานมหาวทิยาลยั 
ด้วยเคร่ืองแบบปกตขิาว 

ชาย หญิง 
กางเกง, กระโปรง กางเกงขายาวสีขาวแบบราชการ        

ไม่พบัปลายขา 
กระโปรงให้ใชก้ระโปรง สีขาว 
ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กนอ้ย 

เขม็ขดั เขม็ขดัหนงัสีด า - 
รองเทา้ ถุงเทา้ รองเทา้หนงัหุ้มส้นสีด าและถุงเทา้  

สีด า 
 

รองเทา้ ถุงเทา้ ให้ใชร้องเทา้หนงั
หุ้มส้น ปิดปลายเทา้สีด า ไม่มี
ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 ซม.       
ถุงเทา้ยาวสีเน้ือ 

เคร่ืองหมายประดบั
คอเส้ือ 

เคร่ืองหมายประดบัคอเส้ือ มีเคร่ืองหมายเป็นโลหะสีทอง ตราสญัลกัษณ์
มหาวิทยาลยั ใชติ้ดคอเส้ือเคร่ืองแบบปกติขาวของพนกังานมหาวิทยาลยั
ตอนหนา้ทั้งสองขา้ง 

อินทรธนู อินทรธนูแขง็ พ้ืนสกัหลาดสีด า ขนาดกวา้ง 5 ซม. ยาวตามความยาวของบ่า 
มีแถบไหมสีทองขนาด 1 ซม. ตรึงขอบอินทรธนู ปลายอินทรธนูมนติดดุม
ตรา สญัลกัษณ์มหาวิทยาลยั มีขอบวงกลมรอบเมด็ดุมสองเส้น               
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5 ซม. บนอินทรธนูปักด้ินทองลายดอกเฟ่ืองฟ้า 
และให้ติดอินทรธนูทบัเส้ือเหนือบ่าทั้งสองขา้งจากไหล่ไปคอ 
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ภาพที ่2  ชุดพนกังานมหาวทิยาลยั เคร่ืองแบบปกติขาว 

 
เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
 มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติขาว        
เวน้แต่กางเกงของพนกังานมหาวิทยาลยัชายหรือกระโปรงของพนกังาน
มหาวิ ท ย าลัยห ญิ ง ให้ ใ ช้ ผ ้า สี ด า  แ ล ะ ให้ ผู ้ไ ด้ รั บพระ ร าชท าน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นั้น โดยไม่สวม
สายสะพาย 
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เคร่ืองแบบเต็มยศ 
 มีลกัษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกบัเคร่ืองแบบคร่ึงยศ และ 
การประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นั้นให้สวมสายสะพายร่วมกบัเหรียญ          
ราชอิสริยาภรณ์ 
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การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลยัทุกต าแหน่ง เพื่อประกอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้ ง การเล่ือนเงินเดือน          
การพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยัให้ท างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การต่อเวลาราชการ การให้ออก
จากราชการ การให้รางวลัประจ าปี รางวลัจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ          
การต่อสัญญาจา้ง โดยแบ่งการประเมินผลการปฏิบติัราชการดงัน้ี 
 

การประเมนิผลการทดลองปฏบิัติราชการ 
 มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการทดลองปฏิบติัราชการในต าแหน่งท่ี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบติัราชการ        
ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 1 ปี ในระหวา่งทดลองปฏิบติัราชการ 
มหาวิทยาลยัโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้งจะประเมินทดลอง
ปฏิบติัราชการของพนกังานมหาวทิยาลยั 2 คร้ัง ดงัน้ี 
 คร้ังท่ี 1 การประเมินทดลองปฏิบติัราชการคร้ังแรก จะประเมินให้
แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีเร่ิมปฏิบติังาน 
 หากผ่านการประเมินคร้ังท่ี 1 แล้ว ให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ทดลองปฏิบัติราชการต่อไปอีก แต่หากไม่ผ่านการประเมินคร้ังท่ี 1 
มหาวทิยาลยัจะบอกเลิกสัญญาจา้งก็ได ้
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 คร้ังท่ี 2 การประเมินทดลองปฏิบติัราชการคร้ังท่ี 2 จะประเมินให้
แล้วเสร็จก่อนส้ินสุดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการอย่างน้อย           
15 วนั 
 หากผ่านการประเมินคร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลยัจะบรรจุเป็นพนกังาน
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม แต่หากไม่ผา่น
การประเมินทดลองปฏิบติัราชการคร้ังท่ี 2 ให้ถือว่าสัญญาจา้งส้ินสุดลง
ทนัที 
 กรณีท่ีมีการขยายเวลาทดลองปฏิบติัราชการ ระยะเวลาท่ีขยาย เม่ือ
รวมกบัระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมทดลองปฏิบติังานแลว้ จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี 
 

การประเมนิผลการปฏบิัติราชการประจ าปี 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบการประเมินผลท่ีโปร่งใส                
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพึง
พอใจ และเ กิดทัศนคติ ท่ี ดีในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่าง
ผูบ้ ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชา ตามแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด จะตอ้งมีการท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งพนกังานมหาวิทยาลยัและ
ผู ้บังคับบัญชา เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกันทั้ งสองฝ่าย และยอมรับผล             
ก า รประ เ มิน ร่วมกัน  มุ่ ง เน้นการพัฒนาพนักง านมหาวิทยาลัย                     
การสร้างสรรคง์านใหม่ และพฒันาคุณภาพของหน่วยงาน ซ่ึงก าหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบติัราชการปีละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน โดยรอบท่ี 1 
เป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 
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ธนัวาคม และรอบท่ี 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการระหวา่งวนัท่ี 
1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน โดยก าหนดให้มีองคป์ระกอบและสัดส่วนของ
การประเมินผลการปฏิบติัราชการ ประกอบดว้ยผลสัมฤทธ์ิของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ (สมรรถนะ) ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ผลงานความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาท่ีก าหนด หรือความประหยดั              
หรือความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากร ให้สัดส่วนคะแนนในการประเมิน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

2. พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ (สมรรถนะ) ให้สัดส่วนคะแนน
ในการประเมินไม่เกินร้อยละ 30 ใหป้ระเมินจาก 

 2.1 สมรรถนะหลกั (core competency) หมายถึง คุณลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกต าแหน่ง ซ่ึงมหาวิทยาลยัก าหนดข้ึนเพื่อ          
หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมพึงประสงคร่์วมกนัในองคก์ร  

 2.2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (functional 
competency) หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับ
สายงานหรือต าแหน่ง เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี และส่งเสริมให้สามารถปฏิบติัภารกิจใน
หนา้ท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน  

3. สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม
ท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหาร เพื่อสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ี และส่งเสริมให้สามารถปฏิบติั
ภารกิจในหนา้ท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ค่าตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลยั 
 

เงินเดือน 
 มหาวทิยาลยัก าหนดบญัชีเงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลยัตาม
โครงสร้างต าแหน่ง ซ่ึงก าหนดเฉพาะอัตราเงินเดือนขั้นต ่าและอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงของพนกังานมหาวทิยาลยัดงัต่อไปน้ี 
 

ต าแหน่ง/ระดับ ขั้นต ่า ข้ันสูง 

ประเภทต าแหน่งวชิาการ 

อาจารย ์
ปริญญาโท 26,250 47,560 
ปริญญาเอก 31,500 47,560 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  70,320 
รองศาสตราจารย ์  89,550 

ศาสตราจารย ์
 104,720 

101,340 
ประเภทต าแหน่งวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดบัปฏิบติัการ 
ปริญญาตรี 19,500 29,340 
ปริญญาโท 22,750 29,340 

ระดบัช านาญการ  47,560 
ระดบัช านาญการพิเศษ  63,700 
ระดบัเช่ียวชาญ  75,320 
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ต าแหน่ง/ระดับ ขั้นต ่า ข้ันสูง 
ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ  81,080 
ประเภทต าแหน่งทัว่ไป 

ระดบัปฏิบติังาน 

มธัยมศึกษา 10,000 21,010 
ปวช. 11750 21,010 
ปวท. 13,550 21,010 
ปวส. 14,380 21,010 

ระดบัช านาญงาน  38,750 

ระดบัช านาญงานพิเศษ 
 54,820 

41,620 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยท่ี์ผ่านการประเมินตาม
 หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ให้ได้รับเงินเดือน
 ไม่เกิน 104,720 บาท และผูด้  ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป 
 ระดบัช านาญงานพิเศษท่ีผา่นการประเมินในสายงานท่ี ก.พ.อ.
 ก าหนด ใหไ้ดรั้บเงินเดือนไม่เกิน 54,820 บาท 
 

การเลือ่นเงินเดือนประจ าปี 
 มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการเล่ือนเงินเดือนประจ าปี ปีละ 2 คร้ัง 
ในวนัท่ี 1 เมษายน และวนัท่ี 1 ตุลาคมของปี โดยน าผลการประเมิน        
การปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการพิจารณา พร้อมทั้ งข้อมูลการลา 
พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบติัตน
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เหมาะสมกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อพิจารณาอ่ืนตามท่ี          
สภามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมก าหนดมาประกอบการพิจารณา ภายใต้
กรอบวงเงินท่ีส่วนราชการได้รับการจดัสรรให้ใช้ในการเล่ือนเงินเดือน 
ทั้งน้ี การเล่ือนเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยัแต่ละคนในแต่ละคร้ังนั้น 
คิดเป็นร้อยละแต่ต้องไม่ เ กินเ งินเดือนสูงสุดของบัญชี เ งินเดือนท่ี
มหาวิทยาลยัได้ก าหนดไว ้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผูมี้อ  านาจในการ
เล่ือนเงินเดือนพิจารณาตามความเหมาะสม 
 พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใน
แต่ละคร้ังตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 1. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มามีผลการประเมินการปฏิบติัราชการไม่ต ่ากวา่
ร้อยละหกสิบ 
  ผลการประ เมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี  1  ว ันท่ี  1 
กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม น ามาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 
  ผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ รอบท่ี 2 วนัท่ี 1 มกราคม 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน น ามาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 
ตุลาคม 
 2. ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษ
ภาคทณัฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท
หรือความผดิลหุโทษ 
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 3. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสั่งพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
 4. ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
 5. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน หรือไดป้ฏิบติัราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า      
ส่ีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
 6. ในคร่ึงปีท่ีแล้วมา ส าหรับผู ้ท่ีได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศหรือต่างประเทศตอ้งมีเวลา
ปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
 7. ในคร่ึงปีท่ีแล้วมา ส าหรับผู ้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่
สมรสไปปฏิบติัราชการหรือปฏิบติังานในต่างประเทศ ตอ้งมีเวลาปฏิบติั
ราชการ ไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
 8. ในคร่ึงปีท่ีแล้วมามีวนัลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกินเก้าคร้ัง 
หรือจ านวนวนัมาสายไม่เกินเกา้คร้ัง 
 9. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มามีวนัลาป่วย ลากิจ รวมกนัไม่เกินยี่สิบสามวนั
ท าการ แต่ไม่รวมถึง วนัลาดงัต่อไปน้ี 
  (1) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจ่ายเงินเดือน 
  (2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 
  (3) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียว
หรือหลายคราวรวมกนั ไม่เกินหกสิบวนัท าการ 
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  (4) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตาม
หนา้ท่ี หรือในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากราชการตามหนา้ท่ี 
  (5) ลาพกัผอ่น 
  (6) ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
  (7) ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
  (8) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร คร้ังหน่ึงติดต่อกันได ้       
ไม่เกินสิบหา้วนัท าการ 
  (9) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ตามค าสั่งหรือหนงัสือ
อนุญาตของมหาวทิยาลยั 
  การนบัจ านวนวนัลาส าหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตวั 
ใหน้บัเฉพาะวนัท าการ 
 

เงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว 
 มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวแก่
พนักงานมหาวิทยาลยั โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินเพิ่ม         
การครองชีพชัว่คราวไวด้งัน้ี 
 ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดให้คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตอ้ง
ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ีหกหรือต ่ ากว่า  ให้พนักงาน
มหาวิทยาลยัซ่ึงบรรจุหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวท่ีมีเงินเดือน
หรือค่าจา้งไม่ถึงเดือนละหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยบาท ให้ไดรั้บเงินเพิ่ม
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การครองชีพชั่วคราวเดือนละเจ็ดร้อยบาท แต่เม่ือรวมกับเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งแลว้ตอ้งไม่เกินเดือนละหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยบาทถว้น 
 

เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
 พนักงานมหาวิทยาลัยผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง และตอ้งเร่ิมเขา้
ปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัของต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
 เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของพนกังาน
มหาวทิยาลยัมี 5 ประเภท ไดแ้ก่  
 1. เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประเภท
ผูบ้ริหาร ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใน
อตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1) ต าแหน่งอธิการบดี อตัราไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท 
  (2) ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการ อตัราไม่เกิน
เดือนละ 20,000 บาท 
  (3) ต าแหน่งรองคณบดี รองผูอ้  านวยการ อตัราไม่เกินเดือนละ 
11,200 บาท 
 2. เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประเภท
วชิาการ ไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งในอตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1) ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์อตัราไม่เกินเดือนละ 11,200 บาท 
  (2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์อตัราไม่เกินเดือนละ 19,800 บาท 
  (3) ต าแหน่งศาสตราจารย ์อตัราไม่เกินเดือนละ 26,000 บาท 
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 3. เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งประเภท
สนบัสนุน ไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งในอตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1) ระดบัช านาญการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ อตัรา      
ไม่เกินเดือนละ 3,500 บาท 
  (2) ระดบัช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
อตัราไม่เกินเดือนละ 5,600 บาท 
  (3) ระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะและ
วชิาชีพเฉพาะ อตัราไม่เกินเดือนละ 9,400 บาท 
  (4) ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ
และวชิาชีพเฉพาะ อตัราไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท 
 

เงินค่าล่วงเวลา 
 เงินค่าล่วงเวลาเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาปฏิบติังาน
ปกติแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน/
หน่วยงาน ให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาท างานตามปกติ โดยก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละอตัราการไดรั้บเงินค่าล่วงเวลาดงัน้ี 
 การปฏิบติังานนอกเวลาในวนัท างาน ใหมี้สิทธิเบิกเงินค่าล่วงเวลา
ไดใ้นอตัราไม่เกินชัว่โมงละ 50 บาท ไม่เกินวนัละ 4 ชัว่โมง 
 การปฏิบติังานในวนัหยุดท างาน ให้มีสิทธิเบิกเงินค่าล่วงเวลาได้
ในอตัราไม่เกินชัว่โมงละ 60 บาท ไม่เกินวนัละ 7 ชัว่โมง 
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การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใน
สถาบันอดุมศึกษาของรัฐทีม่ลีกัษณะพเิศษ 

 

ล าดับ ต าแหน่ง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ขอพระราชทาน 

เงือ่นไขและระยะเวลาการ
เลื่อนช้ันตรา 

หมายเหตุ 

เร่ิมต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

1 ประจ าแผนก หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 

บ.ม. จ.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทานตาม
ต าแหน่ง 
 

2. การขอพระราชทานเล่ือน
ชั้นตรา  
เวน้ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 
ปีบริบูรณ์ ตามล าดบั จนถึง
เกณฑช์ั้นสูงสุดของ
ต าแหน่ง 
 

3. ล าดบัท่ี 5 และ 8 เสนอ
ขอพระราชทานตามล าดบั 
เม่ือได ้ท.ช. แลว้ 3 ปี เสนอ
ขอ ป.ม. 
 

4. ล าดบัท่ี 7 เสนอขอ
พระราชทานตามล าดบั 
เม่ือได ้ท.ช. แลว้ 3 ปี เสนอ
ขอ ป.ม. 
เม่ือได ้ป.ม. แลว้ 3 ปี เสนอ
ขอ ป.ช. 

1. ตอ้งปฏิบติังานติดต่อกนัมา
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์นบัตั้งแต่วนัเร่ิมจา้ง
จนถึงวนัก่อนวนัพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาท่ีจะขอ
พระราชทานไม่นอ้ยกว่า 
60 วนั 
 

2. การนบัระยะเวลาปฏิบติังาน
ส าหรับพนกังานท่ีเปล่ียน
สถานะมาจากขา้ราชการหรือ
ยา้ยมาจากรัฐวิสาหกิจแห่งอ่ืน
ให้นบัระยะเวลาต่อกนัไดแ้ต่
ตอ้งมีระยะเวลาปฏิบติังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของของรัฐท่ี
มิใช่ส่วนราชการท่ีเสนอขอ
พระราชทานไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
บริบูรณ์ 
 

3. อธิการบดีของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีมิใช่
ส่วนราชการท่ีด ารงต าแหน่ง
โดยสญัญาจา้งตอ้งด ารง
ต าแหน่งติดต่อกนัมาเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีบริบูรณ์
นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมท าสญัญาจา้ง
จนถึงวนัก่อนวนัพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปีท่ี
จะขอพระราชทาน 

2 หวัหนา้แผนกหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 

จ.ม. ต.ม. 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
หรืออาจารย ์

จ.ช. ท.ม. 

4 ผูช่้วยอธิการบดี 
รองคณบดี 
รองผูอ้  านวยการศูนย ์
รองผูอ้  านวยการ
สถาบนั 
หวัหนา้ภาควิชาหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 

ต.ม. ท.ม. 

5 รองศาสตราจารย ์ ต.ม. ป.ม. 
6 รองอธิการบดี คณบดี 

ผูอ้  านวยการสถาบนั 
ผูอ้  านวยการศูนย ์หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 

ท.ม. ท.ช. 

7 ศาสตราจารย ์ ท.ม. ป.ช. 

8 อธิการบดี หรือ 
ต าแหน่งเทียบเท่า 

ท.ม. ป.ม. 
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ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 
 ต าแหน่งทางวิช าการ เ ป็นต าแหน่ง ท่ีแสดง ถึ งความ เ ป็น
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ี มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้ น ๆ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการสอน การวิจัยและวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย             
สายวิชาการ ซ่ึงท าหน้าท่ีสอนและวิจยันั้นสามารถพฒันาตนเองเพื่อเขา้สู่
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการได้นั้ นสามารถกระท าได้ โดยยื่นผลงานตาม
หลกัเกณฑท่ี์ กพอ. ก าหนด 
 
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวทิยาลัย    
สายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมส่งเสริมโอกาสความกา้วหนา้ในการ
ก าหนดต าแหน่งสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซ่ึง
ต าแหน่งนั้นจะตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุง่ยาก
ของงานในต าแหน่งเพิ่มข้ึนหรือเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีตอ้ง
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัสูงข้ึน โดยตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใส ภายใต้
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 1. ต้องเป็นต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการจ าแนก
ต าแหน่งขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั 
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 2. ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 
 3. ไม่มีผลท าใหอ้ตัราก าลงัเพิ่มข้ึน 
 4. ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ ้ าซ้อน และ         
ความประหยดั 
 ในการก าหนดระดบัต าแหน่งตอ้งยึดหลกัการวิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงานและประเมินค่างานเพื่อวดัคุณภาพของต าแหน่งตามลกัษณะงาน 
หน้า ท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีตอ้งการในการปฏิบติังาน  การแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งเป็นต าแหน่งท่ีมหาวิทยาลยัได้
ประเมินค่างานแล้ว และต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพ ดงัน้ี 
 1. ตอ้งมีความซ่ือสัตยท์างวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็น
ผลงานของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น าผลงานของ
ตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า 
หน่ึงฉบบัในลกัษณะท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม่ 
 2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ี
น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของตนเอง และแสดงหลักฐานของการ
คน้ควา้ 
 3. ตอ้งไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้นและสิทธิมนุษยชน 
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 4. ผลงานทางวิชาชีพตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใช้หลกัวิชาชีพ
เป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเก่ียวขอ้ง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จง
ใจเ บ่ียง เบนผลการศึกษา วิ เคราะห์  สัง เคราะห์หรือวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตวั หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ไม่ขยายขอ้
คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาชีพ 
 5. ตอ้งน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดว้ย
กฎหมาย 
 

 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 1. ต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
  1.1 คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนดก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของสายงานบริหารงานทัว่ไป และ 
   2) ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมาแลว้ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ประเภทผูบ้ริหารต าแหน่งผูอ้  านวยการส านักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า 
    (2) ประเภทผูบ้ริหารต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือ
เทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 



51 

    (3) ประเภทผูบ้ริหารต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือ
เทียบเท่า ประเภทผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ รวมกัน         
ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
    (4) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัเช่ียวชาญ 
    (5) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการพิเศษ 
    (6) ต าแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) 
หรือ (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด และ 
   3) มีประสบการณ์ ในการบ ริหารงานในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบังาน
ของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งมากกวา่ 1 งาน มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และ 
   4) ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ี ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่าน           
การอบรมหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรบริหารงานอุดมศึกษา
ระดบัสูงท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และรับรองหน่วยจดั 
  1.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) สมรรถนะทางการบริหาร 
 2. ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า 
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  2.1 คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนดก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 
   1) คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของสายงานหลกัตามลกัษณะงานของส่วนราชการ ใน
กรณีท่ีเป็นส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดีซ่ึงแบ่งส่วนราชการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาหรือในสายงานบริหารงาน
ทัว่ไป ในกรณีท่ีเป็นส่วนราชการท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีในการบริหารงาน
ทัว่ไปในคณะ สถาบนั ส านักศูนยห์รือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซ่ึงแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ ง
สถาบนัอุดมศึกษา และ 
   2) ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมาแลว้ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ประเภทผูบ้ริหาร ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือ
เทียบเท่า 
    (2) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะระดับช านาญการพิเศษ  
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
    (3) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะระดบัช านาญการ มาแลว้              
ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี 
    (4) ต าแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) 
แลว้แต่กรณีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
   3) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 



53 

    (1) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะ
หวัหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ซ่ึงมีลกัษณะ
งานท่ีปฏิบัติเก่ียวข้องกับงานของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ งมากกว่า 1 งาน 
มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
    (2) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะ
หวัหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ซ่ึงมีลกัษณะ
งานท่ีปฏิบัติเ ก่ียวข้องกับงานของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ ง  1 งาน และมี
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะรักษาการแทนหวัหน้างาน
อ่ืนภายในกองหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ารวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
1 ปี และ 
   4) ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ี ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่าน           
การอบรมหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
ระดบัสูงท่ี ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยจดั 
  2.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) สมรรถนะทางการบริหาร 
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 ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
 1. ระดบัช านาญงาน 
  1.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร
ระดบัปฏิบติังาน และเคยด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี 
    ก าหนด เ วล า  6  ปี  ให้ ลด เ ป็ น  5  ปี  ส า ห รับผู ้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหารระดับปฏิบติังาน 
คุณวฒิุประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่า
กวา่น้ี 
    ก าหนด เ วล า  6  ปี  ให้ ลด เ ป็ น  4  ปี  ส า ห รับผู ้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหารระดับปฏิบติังาน 
คุณวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่า
กวา่น้ี 
   2) ปฏิบัติงานในต าแหน่งหรืองานอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง        
ซ่ึงเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้ว           
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  1.2 ประเมินตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
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   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้  านาญงาน ไดแ้ก่ ตอ้งมีคู่มือ
ปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ยหน่ึงเล่ม 
   4) จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 2. ระดบัช านาญงานพิเศษ 
  2.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงานพิเศษ 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งผูป้ฏิบติังานระดบั
ปฏิบติังาน และ 
   2) เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี และ 
   3) ปฏิบัติ ง านในต าแหน่งหรืองาน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อง            
ซ่ึงเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้ว          
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  2.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
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   3) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้  านาญงานพิเศษ ไดแ้ก่ ตอ้ง
มีคู่มือปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความพฒันางานในหนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
   4) จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

 ต า แห น่ งประ เภทวิ ช า ชีพ เฉพา ะห รือ เ ช่ี ยวช าญ เฉพาะ                
กรณปีฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง 
 1. ระดบัช านาญการ 
  1.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบติัการ 
และ 
   2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดบัปฏิบติัการ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี 
    ก าหนด เ วล า  6  ปี  ให้ ลด เ ป็ น  4  ปี  ส า ห รับผู ้ มี
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดบัปฏิบติัการ คุณวุฒิปริญญาโทหรือ
คุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
    ก าหนด เ วล า  6  ปี  ให้ ลด เ ป็ น  2  ปี  ส า ห รับผู ้ มี
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดบัปฏิบติัการ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
คุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
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   3) ปฏิบัติ ง านในต าแหน่งหรืองาน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อง            
ซ่ึงเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้ว            
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  1.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) ผลงานท่ีแสดงถึงความเป็นผูช้  านาญการ ไดแ้ก่ 
    (1) คู่มือปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม และ 
    (2) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจยั         
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันางานในหนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
   4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
 2. ระดบัช านาญการพิเศษ 
  2.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบติัการ 
และ 
   2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดบัช านาญการ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี หรือต าแหน่งประเภทอ่ืน
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
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   3) ปฏิบัติ ง านในต าแหน่งหรืองาน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อง                 
ซ่ึงเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้ว           
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  2.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้  านาญการพิเศษ ไดแ้ก่ 
    (1) ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงการพฒันางานของหน่วยงานอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และ 
    (2) งานวิจยัหรือผลงานลกัษณะอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/รายการ 
   4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
 3. ระดบัเช่ียวชาญ 
  3.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัเช่ียวชาญ 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบติัการ 
และ 
   2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือต าแหน่ง
ประเภทอ่ืนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
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   3) ปฏิบัติ ง านในต าแหน่งหรืองาน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อง            
ซ่ึงเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้ว            
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  3.3 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ 
    (1) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ลกัษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพฒันางานของมหาวิทยาลยัอย่างน้อย             
1 เร่ือง/รายการ และ 
    (2) งานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
   4) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนการ
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น 
ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค  าปรึกษาแนะน าการอบรมและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวธีิการในการ
แก้ไขปัญหาหรือการพฒันางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองาน
วชิาชีพนั้น ๆ 
   5) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
 
 



60 

 4. ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
  4.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบติัการ 
และ 
   2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดบัเช่ียวชาญ มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือต าแหน่งประเภทอ่ืน
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
   3) ปฏิบัติ ง านในต าแหน่งหรืองาน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อง            
ซ่ึงเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้ว            
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  4.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ไดแ้ก่ 
    (1) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ลกัษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพฒันางานของมหาวิทยาลยัอย่างน้อย           
1 เร่ือง/รายการ และ 
    (2) งานวิจยัซ่ึงไดรั้บตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือ
นานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
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   4) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนการ
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการสังคม เช่น การให้ความเห็น 
ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค  าปรึกษาแนะน าการอบรมและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวธีิการในการ
แกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานสนบัสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
นั้น ๆ  
   5) ความเป็นท่ียอมรับในงานดา้นนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพหมายถึง ผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับ ยกย่อง หรือไดรั้บรางวลั
ในระดบัชาติ หรือผลการปฏิบติังานสนบัสนุนงานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพ หรือในงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
   6) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
 

 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  กรณีปฏิบัติ
หน้าทีหั่วหน้าหน่วยงานทีม่ีลกัษณะใช้วชิาชีพและไม่ได้ใช้วชิาชีพ 
 1. ระดบัช านาญการ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยงาน 
  1.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ            
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยงาน 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบติัการ 
และ 
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   2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดบัปฏิบติัการ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี 
    ก าหนด เ วล า  6  ปี  ให้ ลด เ ป็ น  4  ปี  ส า ห รับผู ้ มี
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดบัปฏิบติัการ คุณวุฒิปริญญาโทหรือ
คุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
    ก าหนด เ วล า  6  ปี  ให้ ลด เ ป็ น  2  ปี  ส า ห รับผู ้ มี
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดบัปฏิบติัการ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
คุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ี 
   3) ปฏิบัติงานในต าแหน่งหรืองานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องซ่ึง
เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้วไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  1.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
และแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) สมรรถนะทางการบริหาร 
 2. ระดบัช านาญการพิเศษ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยงาน 
  2.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยงาน 
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   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบติัการ 
และ 
   2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดบัช านาญการ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี หรือต าแหน่งประเภทอ่ืน
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
   3) ปฏิบัติ ง านในต าแหน่งหรืองาน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อง            
ซ่ึงเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้ว            
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  2.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
และแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) สมรรถนะทางการบริหาร 
 3. ระดบัเช่ียวชาญ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยงาน 
  3.1 มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ              
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยงาน 
   1) มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบติัการ 
และ 
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   2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือต าแหน่ง
ประเภทอ่ืนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
   3) ปฏิบัติ ง านในต าแหน่งหรืองาน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อง            
ซ่ึงเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมาแล้ว            
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  3.2 ประเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
   1) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
และแนวคิดในการพฒันาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
   2) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
   3) สมรรถนะทางการบริหาร 
 ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ให้สามารถกระท าได ้
2 วธีิ ดงัน้ี 
 1. วธีิปกติ ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
  (2) ไดรั้บเงินเดือนถึงค่ากลางของต าแหน่งท่ีครองอยู่ เวน้แต่
การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งระดบัปฏิบติังานเป็นต าแหน่งระดบัช านาญงาน 
หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบัปฏิบติัการเป็นต าแหน่งช านาญการ ตอ้งไดรั้บ
เงินเดือนไม่ต ่ากวา่ขั้นต ่าของระดบัท่ีจะแต่งตั้ง 
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 2. วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ทัว่ไป ระดบัช านาญงานและระดบัช านาญงานพิเศษ และการแต่งตั้งบุคคล
ให้ด า ร งต าแหน่งประ เภทวิช า ชีพ เฉพาะห รือ เ ช่ี ย วช าญ เฉพาะ                      
กรณีปฏิบติังานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง ระดบัช านาญการ ระดบัช านาญ
การพิเศษ ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ
ต าแหน่งแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งน้ี        
ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งตอ้งไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากวา่ขั้นต ่าของระดบัท่ีจะแต่งตั้ง
โดยสภามหาวทิยาลยัจะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้ง และผลงานท่ี
มีระดบัคุณภาพสูงกวา่ปกติ 
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การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตักิารวจิยั 
ในประเทศและต่างประเทศ 

 
 พนักงานมหาวิทยาลยัสามารถลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยได้โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู ้บังคับบัญชา
ตามล าดบั เพื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของหน่วยงานท่ี
จะไดผู้ท่ี้มีความรู้ความช านาญในสาขาและระดบัความรู้ท่ีจะขออนุญาตไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจะต้องสอดคล้องและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่องานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมไดก้ าหนดเง่ือนไขไวด้งัน้ี 
 การลาศึกษาต่อเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา โดยใช้ทุนประเภท ๑ ทุน
รัฐบาล/ส่วนราชการ/ทุนรัฐบาลต่างประเทศ/ทุนนิติบุคคลมอบให้ส่วน
ราชการ หรือทุนประเภท ๒ ทุนส่วนตัว  จะต้องได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน
สนบัสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมก่อน พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีจะลาไปศึกษา
ต้องจัดท าสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาและสัญญาค ้ าประกันตามแบบท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด ภายใตเ้ง่ือนไขการขออนุญาตลาศึกษาต่อดงัน้ี 
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี ส าหรับผูศึ้กษาในระดบัปริญญาโท และอาย ุ
ไม่เกิน 45 ปี ส าหรับผูศึ้กษาในระดบัปริญญาเอก 
 2. ปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี นบัถึงวนัเร่ิมเขา้ศึกษา 
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 3. เป็นผูมี้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี สามารถเขา้รับการศึกษาจน
ส าเร็จการศึกษาได ้
 4. มีระยะเวลากลบัมาปฏิบติังานชดใชต้ามสัญญาเพียงพอ 
 5. ตอ้งไม่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือชดใช้หน้ีตามสัญญาอ่ืน
ของมหาวทิยาลยั 
 6. มีผลการปฏิบติังานดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม 
และไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรืออยูใ่นระหวา่งถูก
ลงโทษทางวินยั และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานให้กบัมหาวิทยาลยัด้วยความ
เสียสละ 
 7. เป็นผูมี้ความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษหรือ
ภาษาท่ีตอ้งใชใ้นการศึกษาในระดบัท่ีสามารถศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
 8. ได้รับการตอบรับเขา้ศึกษาโดยไม่มีเง่ือนไขจากสถานศึกษา
หรือส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับรอง หรือสถานศึกษาท่ี
ตน้สังกดัใหค้วามเห็นชอบ 
 

 การฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีจะลาไป
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องผ่าน
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานแล้ว โดยเสนอเร่ืองต่อผูบ้ ังคบับญัชา
ตามล าดบัเพื่อพิจารณาอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี 
พนักงานมหาวิทยาลยัท่ีไปฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศหรือ
ต่างประเทศเกินหกเดือน จะตอ้งจดัท าเป็นสัญญาอนุญาตให้ไปฝึกอบรม
หรือปฏิบติัการวจิยั และสัญญาค ้าประกนัดว้ย 
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 การลาไปดูงาน พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีลาไปดูงานในประเทศ
หรือต่างประเทศตอ้งผ่านระยะเวลาการทดลองปฏิบติังานแลว้ โดยเสนอ
เร่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัเพื่อพิจารณาอนุมติัโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ส าหรับบุคลากรท่ีลาไปดูงานดว้ยทุนส่วนตวั ไม่มีหนงัสือ
เชิญใหล้าไปไดไ้ม่เกินสิบหา้วนั 
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สวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ 
 

สิทธิการลาของพนักงานมหาวทิยาลยั 
 การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าไปลาในระบบ
สารสนเทศ E-Office ของมหาวิทยาลยั โดยพนกังานมหาวิทยาลยัแต่ละ
ท่านจะมีรหัสส าหรับเขา้ระบบการลา และก าหนดให้การลาตอ้งเสนอขอ
อนุมติัผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจึงจะหยดุได ้
 

ประเภท สิทธิการลา เงือ่นไข 

ลาป่วย ตามท่ีป่วยจริง 1. ปีงบประมาณสามารถลาป่วย 30 วนั  
โดยไดรั้บค่าจา้ง 

2. ให้ยืน่ลาป่วยหลงัจากกลบัมาปฏิบติังานทนัที 
กรณีท่ีลาป่วยตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป ตอ้งแนบ
ใบรับรองแพทยพ์ร้อมใบลาป่วย 

ลาคลอดบุตร 90 วนั 1. พนกังานมหาวิทยาลยัหญิงท่ีตั้งครรภจ์ะตอ้ง
แจง้ให้หวัหนา้หน่วยงานทราบ 

2. ระหวา่งลาคลอดบุตรจะไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 45 
วนั และไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพื่อ
การคลอดบุตรจากส านกังานประกนัสังคม 

ลาไปช่วยภริยาท่ี
คลอดบุตร 

15 วนัท าการ ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีคลอดบุตร 

ลากิจส่วนตวั 15 วนั 1. การลากิจจะตอ้งยืน่ใบลาก่อน วนัลาอยา่งนอ้ย 
3 วนัท าการ 

2. กรณีลากิจส่วนตวัเพ่ือเล้ียงดูบุตรให้มีสิทธิลา
ต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 150 วนั 

ลาพกัผอ่น 10 วนั 1. 
 

การลาพกัผอ่นจะตอ้งยืน่ใบลาก่อนวนัลา 
อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ 
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ประเภท สิทธิการลา เงือ่นไข 

2. 
 
 
3. 
 
 
4. 

ตอ้งปฏิบติังานมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ     
ให้ทอนสิทธิวนัลาพกัผอ่นลง โดยค านวณจาก
สูตร 10 x ระยะเวลาปฏิบติังาน / 12 
กรณีใชสิ้ทธิการลาพกัผอ่นไม่ครบ 10 วนั 
สามารถน าวนัลาพกัผอ่นท่ีเหลือมารวมกบัวนั
ลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัได ้ไม่เกิน 20 วนั  
กรณีท่ีปฏิบติังานติดต่อกนัมาแลว้ ไม่น้อยกวา่ 
10 ปี สามารถน าวนัลาพกัผอ่นท่ีเหลือมารวม
กบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัได ้ไม่เกิน 30 วนั 

ลาอุปสมบทหรือการ
ลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

ตามจริง 1. 
2. 
3. 

ตอ้งปฏิบติังานมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ตอ้งยืน่เสนอใบลาก่อน ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
มีหนงัสือรับรองจากวดัท่ีเขา้รับการลา
อุปสมบท 

การลาเขา้รับการตรวจ
เลือก หรือเขา้รับ        
การเตรียมพล 

ตามวนั เวลา
ของหมายเรียก 

1. 
 
2. 

ให้รายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนเขา้รับการ
ตรวจเลือก ไม่นอ้ยกว่า 48 ชม. 
ให้รายงานตวักลบัหลงัพน้การเขา้รับการตรวจ
เลือกต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 7 วนั 

การลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบติัการ
วิจยั หรือดูงาน 

 เป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
และตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 

การลาไปปฏิบติังาน
ในองคก์รระหวา่ง
ประเทศ 

ไม่เกิน 1 ปี เม่ือปฏิบติังานแลว้เสร็จ ให้รายงานตวัเขา้ปฏิบติั
หนา้ท่ีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดเวลา และ
ให้รายงานผลเก่ียวกบัการลาไปปฏิบติังานให้รัฐมนตรี
เจา้สงักดัทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเขา้กลบั
ปฏิบติังาน 

การลาติดตามคู่สมรส ไม่เกิน 2 ปี กรณีลาติดตามคู่สมรสเกิน 2 ปี อนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการ 

การลาไปฟ้ืนฟู ไม่เกิน 1 ปี กรณีไดรั้บอนัตราย ถูกประทุษร้าย หรือเจบ็ป่วยเพราะ
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ประเภท สิทธิการลา เงือ่นไข 

สมรรถนะภาพดา้น
อาชีพ 

เหตุปฏิบติัราชการในหนา้ท่ีจนเป็น ผูท้พุพลภาพหรือ
พิการ 

 

กองทุนประกนัสังคม 
 พนักง านมหาวิทย าลัย ต้อง เ ป็นผู ้ป ระกันตนในกอง ทุน
ประกนัสังคม โดยท่ีมหาวิทยาลยัและพนกังานมหาวิทยาลยัจะตอ้งน าส่ง
เงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมทุกเดือนในอตัราเงินสมทบร้อยละ 5 
จากค่าจา้งท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัไดรั้บ ซ่ึงก าหนดจากฐานค่าจา้งเป็น   
รายเดือน ต ่าสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท เม่ือข้ึน
ทะเบียนผูป้ระกันตนเรียบร้อยแล้ว ผู ้ประกันตนจะใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนแทนบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โดยผูป้ระกนัตนจะเขา้
รับการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลท่ีไดเ้ลือกไว ้สิทธิในการรับบริการ
ทางการแพทยมี์อายุตลอดความเป็นผูป้ระกนัตน สามารถเขา้รับการตรวจ
สุขภาพฟรีตามรายการท่ีก าหนด การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายใด ๆ เวน้แต่ถา้ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก ผูเ้ขา้รับการรักษา
จะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเอง โดยกองทุนประกนัสังคมไดก้ าหนดสิทธิประโยชน์
ท่ีพนกังานมหาวทิยาลยัจะไดรั้บไว ้7 กรณี ดงัน้ี 
 1. กรณีเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตราย 2. กรณีคลอดบุตร 
 3. กรณีทุพพลภาพ 4. กรณีเสียชีวติ 
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร 6. กรณีชราภาพ 
 7. กรณีวา่งงาน 
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 ทั้งน้ี พนกังานมหาวทิยาลยัสามารถเปล่ียนสถานพยาบาลประจ าปี
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต ์
www.sso.go.th หรือส านกังานประกนัสังคมจงัหวดันครปฐม  
 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเก็บออมเงินให้บุคลากร และ
เป็นหลักประกันให้แก่บุคลากรและครอบครัวใช้จ่ายตอนเกษียณอาย ุ           
ออกจากราชการ หรือเสียชีวิต และถือว่าเป็นสวัสดิการส่วนหน่ึงท่ี
มหาวิทยาลยัมีให้แก่บุคลากร เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะอยู่ภายใต ้           
การบริหารจดัการของบริษทัจดัการท่ีจะน าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์           
ต่าง ๆ เพื่อหาผลตอบแทนสูงสุด ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีรับได้ หรือตาม
นโยบายการลงทุน โดยกองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก
นายจา้งและบริษทัจดัการโดยเด็ดขาด และจะตอ้งน าไปจดทะเบียนกบั
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน 
ก.ล.ต.) 
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การพกัอาศัยในอาคารชุด 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมจดัให้มีสวสัดิการในเร่ืองท่ีพกัอาศยั
ให้แก่บุคลากร ซ่ึงเป็นอาคารชุด “เฟ่ืองฟ้าอะพาร์ตเมนต์” ทั้ ง น้ี ผู ้ท่ี
ประสงคจ์ะขอเขา้พกัอาศยัในอาคารชุดให้ยื่นความจ านงผา่นหน่วยงานตน้
สังกดัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนา
บตัรประชาชนของผูข้ออยา่งละหน่ึงชุด 

 

กองทุนให้กู้ยมืเงินส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจดัให้มีกองทุนให้กูย้ืมเงินส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลยัเพื่อความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ซ่ึงผูท่ี้ประสงค์จะ
ขอกูย้ืมเงินกองทุนให้กูย้ืมเงินส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัจะตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และต้องเป็นผู ้มี
เงินเดือนคงเหลือตามใบรายการเงินเดือนจากงานการเงินและบญัชีเดือน
ล่าสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ยืม และมีอายุสัญญาจา้งหรือ         
อายุราชการคงเหลือเพียงพอต่อการผ่อนช าระหน้ี โดยก าหนดวงเงินกูย้ืม
ไดไ้ม่เกิน 7,000 บาทต่อคร้ังต่อคน และคิดดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในอตัราร้อยละ 
6 ต่อปี ทั้งน้ี ผูกู้ย้มืเงินตอ้งจดัใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 
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กองทุนคอมพวิเตอร์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมจดัให้มีกองทุนคอมพิวเตอร์เพื่อให้
บุคลากรของมหาวทิยาลยัยมืเงินจดัซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี ผูท่ี้ประสงค์จะขอกูย้ืมเงินกองทุนคอมพิวเตอร์ จะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
ในมหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน 
 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมจดัให้บริการตรวจสุขภาพให้กับ
พนกังานมหาวทิยาลยัทุกปี โดยพนกังานมหาวทิยาลยัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
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จรรยาบรรณส าหรับพนักงานมหาวทิยาลยั 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1. พึงเป็นผูป้ระพฤติตนอยา่งมีศีลธรรมอนัดี เหมาะสมกบัวิชาชีพ 
ไม่กระท าการใด ๆ ใหเ้กิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง และด ารงตน
ภายในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พึงปฏิบัติด้วยความ รับผิดชอบต่อตนเอง  ผู ้ อ่ืน  สั งคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศชาติ 
 3. พึงมีความมุ่งมัน่ สรรคส์ร้าง รักษา ใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของ
ตนโดยชอบ และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
 4. พึง เ ป็นผู ้น า ในการอนุ รักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม                
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย 
 5. พึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้ งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการท างานเพื่อให้เกิด             
การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งตอ้งฝึกฝน
ตนเองใหแ้ตกฉานและช านาญเช่ียวชาญ 
 6. ตอ้งงดเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน และตอ้ง
ไม่คดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือน า
ผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้น หรือจา้งงาน หรือใช้ให้ผูอ่ื้นท าผลงานทาง
วชิาการเพื่อไปใชใ้นการเสนอการก าหนดต าแหน่ง หรือการเล่ือนต าแหน่ง
ใหสู้งข้ึน หรือใหไ้ดรั้บเงินเดือน หรือค่าตอบแทนในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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จรรยาบรรณต่อวชิาชีพและนักศึกษา 
 1. พึงใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และ 
ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. พึงปฏิบติัตนใหมี้ความสามารถและไดม้าตรฐานแห่งวชิาชีพ 
 3. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตย ์
สุจริต ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผูร่้วมงาน ผูอ่ื้น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในทางสร้างสรรค ์
 4. พึงปฏิบติังานอย่างมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบง าด้วย
อิทธิพลหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 5. พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ         
ใหท้นัต่อการพฒันาทางวชิาการ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง
อยา่งต่อเน่ือง 
 6. ต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพนัธ์ทางเพศกับ
นกัศึกษาซ่ึงมิใช่คู่สมรสของตน 
 7. ตอ้งไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาท่ีได้มาจากการปฏิบติั
หนา้ท่ี หรือจากความไวว้างใจ ทั้งน้ี โดยมิชอบและก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่นกัศึกษาหรือผูรั้บบริการ 
 8. พึงเป็นนกัวิจยัท่ีมีจรรยาบรรณแห่งนกัวิจยัตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
 9. พึงรับผิดชอบ ตั้งใจ เอาใจใส่การสอนและพฒันาศิษยใ์ห้รู้จริง 
ท าไดจ้ริง สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ไดจ้ริง พึงสอนและ
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พฒันาศิษย์อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบติัต่อศิษย์ด้วยความเมตตา 
กรุณา และเป็นธรรม 
 10. พึงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ และบุคคลทั่วไป             
ทั้งส่วนตวัและการปฏิบติังาน 
 11. พึงอบรม สั่งสอน ฝึกฝน เสริมสร้างความรู้ ทกัษะ คุณธรรม
และจริยธรรมท่ีถูกตอ้งดีงามให้แก่ศิษยอ์ย่างเต็มความสามารถดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 
 12. พึงปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตา ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
ก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยเสมอภาคและเท่ียงธรรม 
 

จรรยาบรรณต่อการปฏบิัติงาน 
 1. พึงปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี กล่าวคือ ต้องปฏิบติังานเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด      
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้ นตอนการปฏิบัติงานท่ี เ กิน         
ความจ า เ ป็น ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนอง          
ความตอ้งการของประชาชน 
 2. พึงจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 

 
 



78 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 1. ตอ้งไม่กล่าวอา้งหรือใช้สัญลกัษณ์ ช่ือของมหาวิทยาลยั หรือ
ส่วนราชการในสังกดัมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์แห่งตน หรือในทางท่ี       
ท  าใหม้หาวทิยาลยัหรือส่วนราชการในสังกดัมหาวทิยาลยัเส่ือมเสียช่ือเสียง 
 2. พึงยึดมัน่และปฏิบติัตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ วิสัยทศัน์ 
วตัถุประสงค ์และนโยบายของมหาวทิยาลยั 
 3. พึงมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ         
เพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั 
 4. พึงร่วมสร้างและรักษาช่ือเสียงและประโยชน์ของมหาวทิยาลยั 
 5. พึ งป ฏิบัติ ง านด้วยความสุจ ริต  และปราศจากอค ติ ต่อ
มหาวทิยาลยั 
 6. พึงปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ขยนัหมั่นเพียร 
ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ
นกัศึกษาเป็นส าคญั 
 7. พึงดูแล รักษา และใชท้รัพยากรของมหาวทิยาลยัอยา่งประหยดั
คุม้ค่า ระมดัระวงัมิให้ส้ินเปลืองเสียหาย หรือสูญหาย และพึงระมดัระวงั
ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัอย่างวิญญูชนพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์น
ของตนเอง 
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จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชา ผู้ร่วมงาน 
 1. ผูบ้ ังคับบัญชาพึงเอาใจใส่ดูแลผูใ้ต้บังคบับญัชา ทั้ งในด้าน         
การปฏิบติังาน การสร้างเสริมขวญัและก าลังใจ การจัดสวสัดิการและ          
ก ารพัฒนาของ บุคลากรในสั งกัด  ยอม รับ ฟั งความ คิด เ ห็นของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ตลอดจนปกครองผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยหลักการและ
เหตุผลท่ีถูกตอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล 
 2. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีราชการตามค าสั่งอนัชอบ
ด้วยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา และตามล าดบัขั้นของการบงัคบับญัชา 
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตใหข้า้มล าดบัชั้นได ้
 3. พึงมีอิสระทางความคิดด้านวิชาการท่ีสร้างสรรค์ รับผิดชอบ
ต่อการเสนอความคิดและปฏิบติัตนอยา่งเป็นกลัยาณมิตรกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 4. พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน การให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งในดา้นการให้ความคิดเห็น การช่วยงานและ
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ตลอดจนเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นวา่มีประโยชน์ต่อ        
การพฒันางานในความรับผดิชอบ 
 5. พึงช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เกิด ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผูร่้วมงานในการปฏิบัติ
หนา้ท่ีเพื่อพฒันามหาวทิยาลยั และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 6. พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยความสุภาพ         
มีน ้าใจ และมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี 
 7. พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติ
ในศกัด์ิศรีของเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ทบัถมให้ร้ายป้ายสี พูดจาส่อเสียด
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หรือกลั่นแกล้งซ่ึงกันและกัน โดยต้องรักษาช่ือเสียง เกียรติศักด์ิของ
ต าแหน่งหนา้ท่ี 
 8. ต้องไม่กล่าวร้าย  หม่ินประมาท หรือดูถูกมหาวิทยาลัย 
คณาจารย ์หรือบุคลากรในสังกดัมหาวทิยาลยั 
 9. พึงด ารงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษาและบุคคล
โดยทัว่ไป ทั้งบทบาทหนา้ท่ีการงานและการด าเนินชีวติส่วนตวั 
 

จรรยาบรรณต่อประชาชน ผู้รับบริการและต่อสังคม 
 1. ต้องไม่รับหรือเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดจาก
ประชาชน ผูรั้บบริการ อนัมีมูลค่าเกินกว่าท่ีพึงให้กันตามอธัยาศยัและ
ประเพณีในสังคม 
 2. พึงละเวน้การคบหาสมาคมกบับุคคลซ่ึงมีความประพฤติหรือ        
มีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย อนัอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียง เกียรติศกัด์ิ
ของตนเองและมหาวทิยาลยั 
 

การด าเนินการกรณกีระท าผดิจรรยาบรรณ 
 การกระท าผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินยั หรือผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ให้ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ        
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ถา้ไม่เป็นความผดิวนิยัใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการ ดงัน้ี 
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 1. ตกัเตือน หรือ 
 2. สั่งใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด หรือ 
 3. ท าทณัฑบ์น 
 เม่ือไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ให้บนัทึกในทะเบียนประวติั
บุคคลดว้ย 
 การก าหนดการลงโทษตอ้งค านึงถึงสภาพและความร้ายแรงของ
ความผิด และอาจก าหนดโทษอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกนัได้ตาม 
ความเหมาะสม ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการลงโทษทางวนิยัหรือไม่ 
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู ้ใดถูกลงโทษ ผูน้ั้ นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จรรยาบรรณภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทราบ
ค าสั่งลงโทษ 
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การพ้นสภาพของพนักงานมหาวทิยาลยั 
 

 พนกังานมหาวทิยาลยัพน้สภาพจากการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 
เม่ือ 
 1) ตาย การพน้สภาพจากการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเน่ืองจาก
ถึงแก่กรรมจะเป็นวนัถดัจากวนัท่ีพนกังานมหาวทิยาลยัผูน้ั้นถึงแก่กรรม 
 2) ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก พนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ดประสงคจ์ะ
ลาออก ให้ยื่นหนังสือขอลาออกตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด            
ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปตามล าดบั กรณีสายสนบัสนุน ยื่นล่วงหน้า
ก่อนวนัท่ีขอลาออกไม่น้อยกว่า 60 วนั กรณีสายวิชาการยื่นล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วนัก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อให้อธิการบดีหรือ            
รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายให้เป็นผูพ้ิจารณา เม่ืออธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายสั่งอนุญาตแลว้ ถือวา่พน้จากการเป็น
พนกังานมหาวทิยาลยั 
  ในกรณีท่ีหยุดราชการไปก่อนท่ีไดรั้บอนุญาตให้ลาออก ถือว่า
เป็นการขาดราชการ และถา้เป็นการขาดราชการติดต่อกนัในคราวเดียวกนั
เป็นเวลาเกินกวา่ 15 วนัถือวา่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลยัขอลาออกเพื่อด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือเพื่อสมคัรเลือกตั้ง ใหก้ารลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีผูน้ั้น
ลาออก 
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  กรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของมหาวทิยาลยั อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจะยบัย ั้งการลาออกก็ได ้ทั้งน้ี ไม่เกิน 
90 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือขอลาออกจากพนกังานมหาวทิยาลยั 
 3) ถูกสั่ งให้ออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะ
ตอ้งห้าม พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมีกรณีดงัต่อไปน้ี อธิการบดีมีอ านาจสั่ง
ใหอ้อกจากงานได ้
  (1) ขาดคุณสมบติัความเป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
  (2) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง 
  (3) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
  (4) เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัราชการ หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไวก่้อนตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
  (5) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  (6) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
  (7) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (8) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็น
โทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  (9) เคย ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  ห รือไ ล่ออกจาก
รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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  (10) เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท า
ผิ ด วิ นั ย ต า มพ ระ ร า ชบัญญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข้ า ร า ช ก า รพล เ รื อน ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอ่ืน 
  (11) เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือ
เขา้ปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ 
 4) ส้ินสุดสัญญาจา้ง ครบก าหนดระยะเวลาการจา้งตามสัญญา 
 5) ยกเลิกสัญญาตามสัญญาจา้ง 
 6) ยบุเลิกต าแหน่ง หรือยบุเลิกหน่วยงาน 
 7) ถูกสั่งปลดออก หรือไล่ออก เป็นการลงโทษอนัเน่ืองมาจาก        
การกระท าความผดิวนิยัร้ายแรงของพนกังานมหาวทิยาลยั (โทษทางวนิยั) 
 8) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมีอายุครบ        
หกสิบปีบริบูรณ์ การจ้างจะส้ินสุดลงและพ้นจากต าแหน่งเพราะครบ
เกษียณอายเุม่ือส้ินปีงบประมาณนั้น แมว้า่อายขุองสัญญาจา้งตามระยะเวลา
จา้งจะยงัเหลืออยูก่็ตาม และหากมีความจ าเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณา
ใหต่้อสัญญาจา้งอีกไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ปี แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 5 คร้ัง 
 9) ไม่ผา่นการประเมินทดลองปฏิบติัราชการหรือมีความประพฤติ
ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามต าแหน่งท่ีไดรั้บการบรรจุ มหาวิทยาลยั
อาจพิจารณาเลิกสัญญาจา้งไดต้ามความเหมาะสม   
 10) มีผลการประเมินการปฏิบติัราชการอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง
ติดต่อกันสองคร้ัง จะถูกยกเลิกสัญญาจ้างเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณนั้น       
แมจ้ะมีระยะเวลาของสัญญาจา้งเหลืออยูก่็ตาม 
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 11) เ ห ตุ อ่ื น ต า ม ท่ี ก า ห นด ไ ว้ ใ น ข้ อ บั ง คับ ห รื อ ต า ม ท่ี
คณะกรรมการก าหนด หรือตามสัญญาจา้ง 
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ภาคผนวก 
 

 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลยัเล่มน้ีเกิดจากการรวบรวมและเรียบ
เรียงข้อมูลจากข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าดว้ยการบริหารงาน
บุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2555 
 2. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าด้วยภาระงานทาง
วิชาการของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2559 
 3. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย ์         
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2558 
 4. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าดว้ยเคร่ืองแบบพิธี
การของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2554 
 5. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม พ.ศ. 2560 
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2560 



87 

 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา     
ใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2554 
 8. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร พ.ศ. 2551 
 9. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยการลาออกจาก
ราชการ พ.ศ. 2551 
 10. ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าดว้ยกองทุนให้กูย้ืม
เงินส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2557 
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ว่าด้วยค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ       
พ.ศ. 2556 
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่
บุคลากรมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555 
 13.  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าด้วยการให้ยืมเงิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2554 
 14.  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขการพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       
พ.ศ. 2554 
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 15.  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยอตัราเงินประจ า
ต าแหน่งทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ พ.ศ. 2553 
 16.  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยการให้บุคลากร
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบติัการวจิยั พ.ศ. 2553 
 17.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่
บุคลากรมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 
 18.  ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม  เ ร่ื อง  เกณฑ์
ความสามารถภาษาองักฤษส าหรับการคดัเลือกอาจารย ์พ.ศ. 2560 
 19.  ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม  เ ร่ื อง  เกณฑ์
ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการคัดเลือกอาจารย์  (ฉบับท่ี 2)          
พ.ศ. 2560 
 20.  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
วิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ          
พ.ศ. 2560 
 21.  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เร่ือง แนวปฏิบติัใน
การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บุคลากร พ.ศ. 2560 
 22.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม เร่ือง ผลงานท่ีเป็น
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน        
พ.ศ. 2556 
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 23.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ ์
วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพจากกองทุน
บุคลากรมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2556 
 24.  ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
การลงเวลาปฏิบติัราชการ 
 25.  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2555 
 26.  ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เร่ือง หลกัเกณฑก์ารยืม
เงินซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับคณาจารย์และ
บุคลากรมหาวทิยาลยั 
 27.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ ์
วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2554 
 28.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั เร่ือง 
การก าหนดบัญชี เงินเดือนขั้ นต ่ าขั้ นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย          
พ.ศ. 2558 
 29.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดอตัราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ เพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2558 
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 30.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2555 
 31.  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนให้กู้ยืมเงินส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการกูย้มืเงินส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2558 
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ล าดบั เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก หน่วยงาน สถานที ่
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

1 3535 034-109300 
หน่วยประชาสมัพนัธ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 

2 
3106, 

034-261065 
ส านกังานคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
SC107 ชั้น1 

3115 - 3116 
3 3941 - 3942 034-261064 ส านกังานคณะครุศาสตร์ อาคาร A5 ชั้น2 

4 3334 - 3335 034-261066-67 
ส านกังานคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 
อาคารมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น1 

5 3565 034-261087 ส านกังานคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารพยาบาล ชั้น1 
6 3660 - 3661 034-261068 ส านกังานคณะวิทยาการจดัการ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1 

7 3561 - 3562 034-261046 งานบริหารทัว่ไป  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 

8 3552 034-261074 งานประชุมและพิธีการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 

9 
3507, 3508 034-261084 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 
3528, 3529 034-109319 

10 3550 - 3551   งานการเงินและบญัชี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 
11 3559 - 3560 034-261078 งานพสัดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 

12 3893 034-261041 
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
อาคารศูนยศึ์กษาฯ ชั้น1 

13 3900 034-261069 ส านกังานบณัฑิตศึกษา อาคารศูนยศึ์กษาฯ ชั้น3 

14 3628 034-109328 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

ราชภฏันครปฐม 
โรงเรียนสาธิตฯ ชั้น2 

15 3530 034-261049 กองนโยบายและแผน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น4 
16 3480 - 3516   หอ้งโสตทศันูปกรณ์  อาคารA7 ชั้น5 

17 3380, 3386 
034-109324, 

กองพฒันานกัศึกษา อาคารกิจการ ชั้น1 
034-109325 

18 3265 - 3266 034-109329 ส านกังานสถาบนัภาษา อาคารศูนยภ์าษา ศูนยค์อมฯ 
19 3906 034-261053 สถาบนัวิจยัและพฒันา อาคารศูนยศึ์กษาฯ ชั้น4 
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ล าดบั เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก หน่วยงาน สถานที ่
20 3712 034-261083 ส านกัคอมพิวเตอร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ 

21 3434 034-261054-56 
ส านกังานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านกัวิทยบริการฯ 

22 3532 - 3533 034-109326 ส านกัศิลปวฒันธรรม อาคารA2 
23 3400 034-261086 ฝ่ายยานพาหนะ อาคารกิจการฯ  
24 3401 - 3402 034-261080 ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฯ อาคารกิจการฯ  
25 3880 034-261076 หน่วยรักษาความปลอดภยั หนา้มหาวิทยาลยั 

อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

1 3002   
ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกั

คอมพวิเตอร์  
ETB ชั้น2 

2 3003   หอ้งสโตร์            ETB ชั้น5 
3 3004   UBI 1 ส านกังาน UBI ETB ชั้น1 

4 
3005   

UBI 1 ผูจ้ดัการศูนยบ่์มเพาะ
วิสาหกิจ   

ETB ชั้น1 

5 3006-3007   
หอ้งพกัอาจารย ์วิศวกรรม

โทรคมนาคม  
ETB ชั้น6 

6 3008   หอ้งพกัอาจารย ์      ETB ชั้น5 
7 3009   หอ้งพกัอาจารยว์ิศวกรรมไฟฟ้า   ETB ชั้น4 

8 
3010   

ศูนยว์จิยัระบบควบคุมเคร่ืองกล
อตัโนมติั   

ETB ชั้น4 

9 3011   
หอ้งวิจยัอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัและ

พลงังานหมุนเวียน  
ETB ชั้น4 

10 3012   
หอ้งศูนยว์จิยัระบบควบคุม

เคร่ืองกลอตัโนมติั   
ETB ชั้น4 

11 3013   หอ้งพกัอาจารย ์ ETB ชั้น4 
12 3014   หอ้งประชุม        ETB ชั้น3 
13 3015   หอ้งพกัอาจารย ์ ETB ชั้น3 
14 3016   หอ้งหน่วยวิจยัอาร์เอฟไอดี   ETB ชั้น2 

15 
3017   

หอ้งสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม  

ETB ชั้น2 



93 

ล าดบั เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก หน่วยงาน สถานที ่
อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

16 3019   หอ้งสโตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม     ETB ชั้น6 
17 3020   หอ้งพกัอาจารย ์ ETB ชั้น6 
18 3021   หอ้งพกัอาจารย ์ ETB ชั้น4 

อาคารวิศวกรรมโยธา 
1 3040   หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น1 
2 3041   หอ้งปฏิบติัการวิศวกรรมส ารวจ อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น1 
3 3042   หอ้งพกัอาจารย ์1 อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น2 
4 3043   หอ้งศูนยว์จิยัน ้า อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น1 
5 3044   หอ้งพกัอาจารย ์2 อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น2 
6 3045   cee 201 อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น2 

อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC.) 

1 3101   
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
SC  ชั้น1 

2 3102   
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
SC  ชั้น1 

3 3103   หอ้งเจา้หนา้ท่ีฟิสิกส์  SC207 ชั้น2 
5 3105   หอ้งพกัอาจารยโ์ปรแกรมวิชาเคมี SC  ชั้น3 

6 3106, 3115 034-261065 
ส านกังานคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
SC107 ชั้น1 

7 3107   หอ้งบริการโสตทศันูปกรณ์  SC109 ชั้น1 
8 3108   หอ้งบริการวสัดุการเรียนการสอน  SC110 ชั้น1 

9 3109   
หอ้งพกัอาจารยโ์ปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์  
SC204 ชั้น2 

10 3110   
หอ้งพกัอาจารยโ์ปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์  
SC208 ชั้น2 

11 3111   
หอ้งพกัอาจารยโ์ปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์  
SC218 ชั้น2 

12 3112   SC310 ชั้น3 SC310 ชั้น3 
13 3113   SC315 ชั้น3 SC315 ชั้น3 
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ล าดบั เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก หน่วยงาน สถานที ่
อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC.) 

14 3114   SC408 ชั้น4 SC408 ชั้น4 

15 3117   
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

SC ชั้น1 

อาคาร A1 
1 3153   หอ้งพกัอาจารย ์103 อาคารA1 ชั้น 1 
2 3154   หนา้หอ้งพกัอาจารย ์106-107 อาคารA1 ชั้น 1 
3 3155   หอ้งพกัอาจารย ์107 อาคารA1 ชั้น 1 
4 3156   หอ้งพกัอาจารย ์116 อาคารA1 ชั้น 1 

อาคาร A4 
1 3200   หอ้งเจา้หนา้ท่ี อาคาร A4 ชั้น1 
2 3201   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคาร A4 ชั้น2 
3 3202   หอ้งพกัอาจารยโ์ปรแกรมชีววิทยา อาคาร A4 ชั้น3 
4 3203   หอ้งปฏิบติัการ อาคาร A4 ชั้น3 

อาคาร A5 
1 3226   โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล 

อาคารศูนยภ์าษา ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

1 3262   
หอ้งคอนโทรล(หน่วยโสตฯ)หอ้ง

ประชุมป่ินเกลียว 
อาคารศูนยภ์าษา ชั้น2 

3 3264 - 3265   ส านกังานสถาบนัภาษา 2 อาคารศูนยภ์าษา ชั้น4 

3 3266 034-109329 ส านกังานสถาบนัภาษา อาคารศูนยภ์าษา ชั้น5 

4 3273   หอ้งผูอ้  านวยการสถาบนัภาษา อาคารศูนยภ์าษา ชั้น5 
อาคารปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

1 3281   C105 หอ้งติดต่อสอบถาม อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น1 

2 3282   C104 หอ้งฝึกประสบการณ์ อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น1 

3 3283   หอ้งคอนโทรน อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น1 
4 3284   C201 หอ้งควบคุมเครือข่าย อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น2 
5 3285   C203 หอ้งพกัอาจารย ์SC อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น2 
6 3286   C207 หอ้งพกัอาจารย ์ED อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น2 
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ล าดบั เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก หน่วยงาน สถานที ่
อาคารปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

7 3287   C208 หอ้งพกัอาจารย ์ED อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น2 

8 3288   C209 หอ้งวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น2 

9 3289   
C211 หอ้งสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพวิเตอร์ 
อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น2 

10 3290   หอ้งแม่บา้น ชั้น2 อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น2 
11 3291   C301 หอ้งพกัอาจารย ์IT อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น3 

12 3292   
C302 หอ้งสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น3 

13 3293   C308 หอ้งพกัอาจารย ์IT อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น3 
14 3294   C401 หอ้งเจา้หนา้ท่ีเทคนิค อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น4 
15 3295   C405 หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น4 

16 3296   
C406 หอ้งสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์ 
อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น4 

17 3297   
C410 หอ้งสาขาวิศวกรรม

ซอฟตแ์วร์ 
อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น4 

18 3298   หอ้งแม่บา้นชั้น 4 อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น4 
19 3299   C505 หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น5 
20 3300   C507 หอ้งสาขา ป.โท อาคารปฏิบติัการคอมฯ ชั้น5 

อาคารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
1 3331   หอ้งวิจยั อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1) 
2 3333   หอ้งสโมสรอาจารย ์ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1) 
3 3334   ส านกังานคณะมนุษย ์ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1) 
4 3335   ส านกังานคณะมนุษย ์ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1) 
5 3336   หอ้งท าขอ้สอบส าหรับอาจารย ์ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1) 

6 3337   
หอ้งพกัอาจารยส์าขาวิชา

นิติศาสตร์  
อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 

7 3338   หอ้งพกัอาจารยส์าขาวิชาภาษาจีน อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
8 3339   หอ้งพกัอาจารยส์าขาวิชาภาษาจีน  อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
9 3340   หอ้งพกัอาจารยส์าขาวิชาองักฤษ  อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
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ล าดบั เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก หน่วยงาน สถานที ่
อาคารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

10 3341   ศาลจ าลอง อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
11 3342   หอ้งพกัอาจารยส์าขาพฒันาชุมชน อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
12 3343   หอ้งพกัอาจารยส์าขาพฒันาชุมชน อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
13 3344   หอ้งพกัอาจารยส์าขาพฒันาชุมชน  อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
14 3345   หอ้งพกัอาจารยก์ลุ่มวิชาอาเซียน  อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
15 3346   หอ้งพกัอาจารยก์ลุ่มวิชาอาเซียน อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
16 3347   หอ้งพกัอาจารยส์าขาวิชาองักฤษ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
17 3348   หอ้งรองคณบดี 1 อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
18 3349   หอ้งรองคณบดี 2 อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 
19 3350   หอ้งท างานคณบดี อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 

20 3351   หอ้งรองคณบดี 3 อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 

21 3352   หอ้งผูช่้วยคณบดี 3 อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2) 

22 3353   หอ้งพกัสาขาบรรณารักษศ์าสตร์ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น3) 
23 3354   หอ้งประชุมยอ่ย อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น4) 
24 3355   หอ้งสาขาวิชาสงัคมศึกษา อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1) 
25 3356   หอ้งสาขาวิชาการท่องเท่ียวฯ อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1) 

อาคารกิจการนกัศึกษา 
1 3372   ท่ีปรึกษาอธิการบดี  อาคารกิจการ ชั้น1  
2 3374   ส านกังานประกนัและศิษยเ์ก่า  อาคารกิจการ ชั้น1  
3 3377, 3390 034-109325 กองพฒันานกัศึกษา อาคารกิจการ ชั้น2  

4 
3378   

หน่วยบริการนกัศึกษา /
ผูป้กครอง/ เอกสาร กยศ.  

อาคารกิจการ ชั้น3  

5 3379-3380   หน่วย IT กยศ.  อาคารกิจการ ชั้น1  
6 3381-3384   หน่วยตรวจสอบ/อนุมติั กยศ.  อาคารกิจการ ชั้น3  

7 
3385-3388 034-109324 

หน่วยบริการนกัศึกษา /
ผูป้กครอง/ เอกสาร กยศ.  

อาคารกิจการ ชั้น3 

8 3392   จ าหน่ายเคร่ืองหมาย-แจง้ท่ีอยู ่ อาคารกิจการ ชั้น1  

9 
3393 034-261280 

ศูนยสุ์ขภาพชุนชนเมือง
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

อาคารกิจการ ชั้น2 
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อาคารฝ่ายยาน-อาคาร 

10 3400   ฝ่ายยานพาหนะ อาคารฝ่ายยาน-อาคาร 
11 3401   ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฯ อาคารฝ่ายยาน-อาคาร 
12 3402   ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฯ อาคารฝ่ายยาน-อาคาร 

อาคารทวารวดี 

1 3416, 3419   หอ้งพกัอาจารยส์าขาศิลปกรรม อาคารทวารวดี ชั้น1  

2 3417-3418   โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  อาคารทวารวดี ชั้น1  
3 3420, 3422   หอ้งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคารทวารวดี ชั้น1  
4 3421   รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  อาคารทวารวดี ชั้น1  
5 3423 - 3424   ส านกังานสาขาดนตรีฯ  อาคารทวารวดี ชั้น2  
6 3425   หอ้งพกัอาจารยส์าขาศิลปกรรม อาคารทวารวดี ชั้น3 
7 3426   หอ้ง ท.101  อาคารทวารวดี ชั้น 1  
8 3427 034-261066-67 ส านกังานคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคารทวารวดี ชั้น 1  
9 3428   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคารทวารวดี ชั้น 1  
10 3429, 3431   หน่วยวิจยัมนุษยศาสตร์ อาคารทวารวดี ชั้น 1 

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 3432   
งานวารสารส านกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านกัวิทยบริการฯ 

2 3433   
งานจดัหาส านกังานวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านกัวิทยบริการฯ 

3 3434 034-261054-56 
หอ้งส านกังานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านกัวิทยบริการฯ 

4 3435   
หอ้งผูอ้  านวยการส านกัวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น1 

5 3436   
หอ้งส านกังานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น1 

6 3437   
หน่วยบริการยืม-คืน ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น1 

7 3438   หน่วยบริการวารสาร  ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น2 
8 3439   หอ้งอ่านหนงัสือ  ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น3 



98 

ล าดบั เบอร์ภายใน เบอร์ภายนอก หน่วยงาน สถานที ่
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 3440   หน่วยบริการส่งเสริมการอ่าน  ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น4 

10 3441   
หน่วยประกนัคุณภาพส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น5 

11 3442   
หน่วยบริการตอบค าถามและช่วย

คน้ควา้  
ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น5 

12 3443   หน่วยบริการโสตทศันว์สัดุ  ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น6 
13 3444   หอจดหมายเหตุ  ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น7 
14 3451   หอ้ง Researh station  ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น1 

15 3452-3453   
หน่วยพฒันาทรัพยากร

สารสนเทศ 
ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น2 

16 3454   
หอ้งโถงกลางระหวา่งหอ้งอบรม

และหอ้งประชุม 
ส านกัวิทยบริการฯ ชั้น5 

 อาคาร A7 
1 3476   หน่วยวิจยัปลาสวยงาม  อาคาร A7 ชั้น1 

2 
3477   

หอ้งพกัอาจารยโ์ปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  

อาคาร A7 ชั้น2 

3 3478   หอ้งพกัอาจารยภ์าษาจีน  อาคาร A7 ชั้น3 
4 3479   หอ้งพกัอาจารยภ์าษาจีน  อาคาร A7 ชั้น4 
5 3480   หอ้งโสตทศันูปกรณ์  อาคาร A7 ชั้น5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 15 ชั้น) 
1 3500   ผศ.สมเดช นิลพนัธ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3  
2 3501   ผศ.สมหมาย เปียถนอม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3  
3 3502   อาจารย ์ดร.สุวิมล มรรควิบูลยช์ยั  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 
4 3503   อาจารย ์ดร.อมัรินทร์ อินทร์อยู ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3  
5 3504   อาจารย ์ดร.วิรัตน ์ป่ินแกว้  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3  
6 3505   อาจารย ์การุณย ์ด่านประดิษฐ ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

7 
3507, 3508 034-261084 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 
3528, 3529 034-109319 

8 3509, 3510 034-109323 ฝ่ายสวสัดิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 15 ชั้น) 

9 3511, 3556 034-109320 ฝ่ายนิติกร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2  
10 3516   หน่วยโสตทศันูปกรณ์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น6 
11 3517   หอ้งประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 
12 3519   หอ้งสืบคน้บณัฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7 
13 3520   หน่วยวิจยัการพฒันาหลกัสูตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7 

14 3524   
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

วิชาการ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น5  

15 3530 034-261049 กองนโยบายและแผน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น4 
16 3531 034-109321 หน่วยตรวจสอบภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น5  
17 3532, 3533   ส านกัศิลปะและวฒันธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น4 
18 3535, 3536 034-109300 ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 

19 3542   
หอ้งผูอ้  านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 

20 3543   ผูอ้  านายการกองกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 
21 3550, 3551   งานการเงินและบญัชี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 
22 3552 034-261074 งานประชุมและพิธีการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 

23 3555   หอ้งเลขาอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 

24 3559, 3560 034-261078 งานพสัดุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 
25 3561, 3562 034-261046 งานบริหารทัว่ไป  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 

อาคารพยาบาล 
1 3564   ศูนยว์จิยัและบริหารทอ้งถ่ิน อาคารพยาบาล ชั้น1 
2 3565 034-109318 ส านกังานคณบดี อาคารพยาบาล ชั้น1 
3 3566   หอ้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาคารพยาบาล ชั้น1 
4 3567   หอ้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาคารพยาบาล ชั้น1 
5 3568   หอ้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารพยาบาล ชั้น1 
6 3569   หอ้งรองคณบดี อาคารพยาบาล  
7 3570   หอ้งผูช่้วยคณบดี อาคารพยาบาล  

8 3571   
หอ้งหวัหนา้กลุ่มวิชาการพยาบาล

ผูใ้หญ่ 
อาคารพยาบาล  
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อาคารพยาบาล 

9 3572   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล ชั้น2 
10 3573   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล  

11 3574   
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 

และผดุงครรภ ์
อาคารพยาบาล 

12 3575   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล ชั้น2 
13 3576   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล ชั้น2 
14 3577   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล 
15 3578   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล ชั้น2 
16 3579   หอ้งพกัอาจารยพ์ิเศษ อาคารพยาบาล ชั้น2 

17 3580   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล ชั้น3 

18 3581   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล ชั้น3 

19 3582   
หอ้งกลุ่มวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

อาคารพยาบาล ชั้น3 

20 3583   หอ้งอาจารยเ์อมวดี เกียรติศิริ อาคารพยาบาล ชั้น3 
21 3584   หอ้งพกัอาจารยว์ไิล ตาปะสี อาคารพยาบาล ชั้น3 

22 3585   
หอ้งหวัหนา้กลุ่มวิชาการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์ 
อาคารพยาบาล ชั้น3 

23 3586   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล ชั้น3 
24 3587   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารพยาบาล ชั้น3 
25 3588   หอ้งใหค้  าปรึกษา อาคารพยาบาล ชั้น3 
26 3589   หอ้งปฏิบติัการพยาบาล NLRC 1 อาคารพยาบาล ชั้น4 
27 3590   หอ้งปฏิบติัการพยาบาล NLRC 2 อาคารพยาบาล ชั้น4 

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิต ฯ 
1 3605   ส านกัวิทยบริการ  ชั้น1 DS102 

2 3606   
หอ้งพกัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ

วิทยาศาสตร์  
ชั้น2 DS201 

3 3607   หอ้งพกัอาจารย ์ ชั้น3 DS301 
4 3608   หอ้งพกัอาจารย ์ ชั้น4 DS401 
5 3609   หอ้งสืบคน้  ชั้น4 DS403 
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อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิต ฯ 

6 3610   หอ้งพกัอาจารย ์ ชั้น5 DS501 
7 3611   หอ้งแม่บา้น  ชั้น6 

อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ 
1 3625 034-109328 หอ้งประชาสมัพนัธ์  โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น1 
2 3626   หอ้งฝ่ายปกครอง  โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น1 
3 3627   หอ้งฝ่ายทะเบียน  โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2 

4 3628   
หอ้งรองผูอ้  านวยการและ

เลขานุการ  
โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2 

5 3629   หอ้งผูอ้  านวยการ  โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2 
6 3630   หอ้งพิมพเ์อกสาร  โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2 
7 3631   หอ้งฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2 

8 3632   
หอ้งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
วางแผนและประกนัคุณภาพ  

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2 

9 3633   
หอ้งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย

คุณธรรม จริยธรรม  
โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2 

10 3634   หอ้งฝ่ายแนะแนว  โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น3 
11 3635   หอ้งพกัอาจารย ์ โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น4 
12 3636   หอ้งพกัอาจารย ์ โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น5 

 อาคารโลจิสติกส์ 
1 3644   หอ้งประชาสมัพนัธ์  อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1  
2 3662   หอ้งคณบดีคณะวิทยาการจดัการ  อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1  
3 3649   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น2  
4 3650   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น2  
5 3651   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5  
6 3652   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5  
7 3653   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5  
8 3654   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5  
9 3655   หอ้งพกัอาจารย ์ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5  
10 3656   หอ้งพกัอาจารย ์ A6 ชั้น2  
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 อาคารโลจิสติกส์ 

11 3657   หอ้งพกัอาจารย ์ A6 ชั้น2  
12 3658   หอ้งปฏิบติัการนิเทศศาสตร์  A6 ชั้น2  
13 3660, 3661 034-261068 ส านกังานคณะวิทยาการจดัการ อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1  
14 3663   หอ้งการจดัการความรู้  อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1  
15 3664   หอ้งพกัอาจารย ์ชั้น3 อาคารโลจิสติกส์ ชั้น3 

ส านกัคอมพิวเตอร์ 
1 3705   งานกองทุนคอมพิวเตอร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ 
2 3710   งานบริการครบวงจร ส านกัคอมพิวเตอร์ 
3 3711   ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ 
4 3712 034-261083 ส านกังาน (งานเลขานุการ) ส านกัคอมพิวเตอร์ 
5 3714   งานเครือข่ายและการส่ือสาร ส านกัคอมพิวเตอร์ 
6 3715   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัคอมพิวเตอร์ 
7 3716   งานซ่อมบ ารุง ส านกัคอมพิวเตอร์ 

8 3718   
งานระบบรักษาความปลอดภยั 

กลอ้งวงจรปิด 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 

9 3719   งานนวตัรกรรมการศึกษา ส านกัคอมพิวเตอร์ 

10 3723   งานเครือข่ายและการส่ือสาร ส านกัคอมพิวเตอร์ 

11 3734-3735   โปรแกรมบรรณารักษ ์ ส านกัคอมพิวเตอร์ 
อาคารเกษตร 

1 3736   หอ้งพกัอาจารยอ์าคาร อาคารเกษตร 

2 3737   หอ้งพกัอาจารยอ์าคารเกษตร อาคารเกษตร 

3 3738   หอ้งพกัอาจารยส์าขาวิชาสงัคม อาคารเกษตร 
อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 

1 3746   หอ้งคหกรรม อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 
2 3747   ร้านอาหาร@home อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 

3 
3748   

หอ้งพกัอาจารยส์าขาเทคโนโลยี
การอาหาร 1 

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 

4 
3749   

หอ้งพกัอาจารยส์าขาเทคโนโลยี
การอาหาร 2 

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 
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อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 

5 3750   หอ้งพกัเจา้หนา้ท่ี อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 
6 3752   หอ้งพกัอาจารยค์หกรรม อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 

อาคารพลศึกษา 
1 3756   หอ้งพกัอาจารยอ์าคารพลศึกษา  อาคารพลศึกษา ชั้น2  
2 3757   หอ้งพกัอาจารยอ์าคารพลศึกษา  อาคารพลศึกษา ชั้น1  

อาคารหอพกัพยาบาล 
1 3780   อาคารหอพกันกัศึกษาพยาบาล1 อาคารหอพกัพยาบาล1 
2 3790   อาคารหอพกันกัศึกษาพยาบาล2 อาคารหอพกัพยาบาล2 

อาคารหอพกันกัศึกษาจีน 
1 3800   อาคารหอพกันกัศึกษาจีน อาคารหอพกันกัศึกษาจีน 

หน่วยรักษาความปลอดภยั 
1 3880   หน่วยรักษาความปลอดภยั  หนา้มหาวิทยาลยั 

อาคารศูนยศึ์กษาและพฒันาจงัหวดันครปฐม 
1 3889   ประชาสมัพนัธ์ อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น1 

2 3893   
ส านกังานส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น1 

3 3895   การเงินและการบญัชี อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น1 
4 3896, 3897   ผอ.ส านกังานส่งเสริมวิชาการฯ อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น2 
5 3898   งานประกนัคุณภาพ อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น2 
6 3899   ศูนยศึ์กษาและพฒันาจงัหวดั อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น2 
7 3900   ส านกังานบนัทิต อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น3 
8 3903   ศูนยศึ์กษานานาชาติ อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น2 

9 3904 
  

หน่วยบริหารงานประชุมและ
จริยธรรมการวิจยั 

อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น4 

10 3906, 3912   ฝ่ายวจิยัและพฒันา อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น4 

11 3908 
  

หน่วยบริหารงานประชุมวิชาการ
และการตีพิมพ ์

อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น4 

12 3909 
  

หน่วยบริหารจดัการงานวิจยัเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น4 
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อาคารศูนยศึ์กษาและพฒันาจงัหวดันครปฐม 

13 3910   
งานบริหารวิชาการและโครงการ

พระราชด าริ 
อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น4 

14 3911   งานบริหารงานทัว่ไปส านกัวิจยั อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น4 
15 3913   หอ้งผูอ้  านวยการส านกัวิจยั อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น4 

16 3914 
  

หอ้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม 

อาคารศูนยศึ์กษา ชั้น4 

อาคารครุศาสตร์ 
1 3941   หอ้งส านกังานคณบดี อาคารครุศาสตร์ ชั้น1 
2 3942   หอ้งส านกังานคณบดี อาคารครุศาสตร์ ชั้น1 
3 3943   หอ้งหวัหนา้ส านกังานคณบดี อาคารครุศาสตร์ ชั้น1 
4 3944   หอ้งการประถมวยั อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
5 3945   หอ้งการศึกษาปฐมวยั อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
6 3946   หอ้งวดัผล อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
7 3947   หอ้งวิจยัและวดัผลการศึกษา อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
8 3948   หอ้งจิตวิทยาและการแนะแนว อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
9 3949   หอ้งพื้นฐานการศึกษา อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
10 3950   หอ้งพลศึกษา อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
11 3951   หอ้งหลกัสูตรและการสอน อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 

12 3952   
หอ้งเทคโนโลยีและนวตักรรม

การศึกษา 
อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 

13 3953   
หอ้งเทคโนโลยีและนวตักรรม

การศึกษา 
อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 

14 3954   หอ้งผูช่้วยคณบดีครุศาสตร์ อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
15 3955   หอ้งคณบดีครุศาสตร์ อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
16 3956   หอ้งรองคณบดีครุศาสตร์ อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
17 3957   หอ้งรองคณบดีครุศาสตร์ อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
18 3958   หอ้งรองคณบดีครุศาสตร์ อาคารครุศาสตร์ ชั้น2 
19 3959   หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อาคารครุศาสตร์ ชั้น3 

 


