รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั โครงการแผนปฏิบัตกิ ารตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะบัณฑิต มรน. ที่พึงประสงค์
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. ขยัน อดทน มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 3. รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล 4. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและทางานเป็นทีมได้ 6. มีอัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เทียบเคียงกับต่างประเทศและให้มีคุณลักษณะ
พร้อมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ มีจานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.สาขาวิชาบัญชี
3.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4.สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ

2

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอบแบบWork Integrated Learning มีจานวน 2
หลักสูตร ดังนี้
1.สาขาวิชาการจัดการอาหาร
2.สาขาวิชาบัญชี

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ

2

หลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ มีจานวน 2
หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรการจัดการอีเว้นต์
2.หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินการ

1.จานวนหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาให้
เทียบเคียงกับต่างประเทศ
และให้มีคุณลักษณะพร้อม
ตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพ
(Mutual Recognition
Arrangement: MRA)

4

4

2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Work
Integrated Learning

1.จานวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอบแบบ
Work Integrated
Learning

2

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในพื้นที่

1.จานวนหลักสูตรบูรณา
การระหว่างศาสตร์ที่
ตอบสนองความต้องการใน
พื้นที่

2

งาน/โครงการ

รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

รวม
1.พัฒนามาตรฐานวิชาการ
1.โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให้เทียบเคียงกับต่างประเทศและให้มีคุณลักษณะพร้อมตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition
Arrangement: MRA)

งาน/โครงการ
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
4
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.สาขาวิชาบัญชี
3.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4.สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

1.จานวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
สองภาษา

1

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวตามความต้องการ 1. จานวนหลักสูตรระยะ
ของท้องถิ่น
สั้นระยะยาวตามความ
ต้องการของท้องถิ่น

3

2

6. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

1.ร้อยละของนักศึกษา
ทั่วไปที่จบปีการศึกษา
2559 ระดับ B1/นักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ ระดับ
B2

30

31.7

ปีงบประมาณ 2560 มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสอบจานวน 3,301 คน นักศึกษาสอบ
ผ่านจานวน 1,046 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ

80

100

ทุกหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ
ภาษาอังกฤษ

1. ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร/ผ่าน
มาตรฐาน IT

7

14.83

จากนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และ 5 จานวน 2,198 คน ได้รับใบประกาศนียบัตร
ผ่านมาตรฐาน IT จานวน 326 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.83

7. โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT

หลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น มีจานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
2.หลักสูตรการจัดการภาครัฐ (รปศ.)

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล
อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สสว./คณะ

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ

ผศ.ดร.สุวิมล
มรรควิบูลย์ชัย

สถาบันภาษา
/คณะ

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย

สานักคอมฯ /
คณะ

งาน/โครงการ
2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.โครงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

2. โครงการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก
มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21

3.โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาเข้าการร่วมแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

จานวนหลักสูตรทั้งหมด 56 หลักสูตร มีหลักสูตรที่เรียนรู้ร่วมกับชุมชนจานวน 19
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 33.92

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ/ศูนย์
ศึกษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม

N/A

ทุกคณะได้มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ความเป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ทุก
รายวิชาในหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ

30

42.85

จานวนนวนหลักสูตรทั้งหมด 56 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการปรับปรุงการเรียนการสอน
จานวน 24 หลักสูตร คิดเป็นร้อนละ 42.85

10

59

มีการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ได้รางวัลจานวน
54 รางวัล

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ/

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินการ

1. ร้อยละของหลักสูตรที่
ดาเนินการให้มีกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

20

35.18

1.ร้อยละของรายวิชาที่มี
การปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนในหมวด
รายวิชาการศึกษาทั่วไป

80

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การปรับปรุงการเรียนการ
สอน
1.จานวนรางวัลที่ได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

มีการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ได้รางวัลจานวน ผศ.การุณย์ ด่าน สนอ.(กองพัฒฯ)
5 รางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ จาก 12 ชนิดกีฬา
ประดิษฐ์
ที่จัดส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
100 โครงการจานวน 8 โครงการที่ดาเนินโครงการบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการดังนี้
1.ประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
2.โครงการ "สัมมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ"
3.โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว
4.ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
5.เปิดโลกชุมนุม/ชมรม
6.โครงการดาวคุณธรรม
7.โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกเรียนตามอัธยาศัย (เรียนรู้ตามใจ)
8.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยธรรมะ ศิล สมาธิ ปัญญา

4.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ 1.ร้อยละความสาเร็จของ
พึงประสงค์
โครงการที่สนับสนุน
กิจกรรมที่พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

85

2. ร้อยละของหลักสูตรที่
ดาเนินการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

80

19.64

มีหลักสูตรทั้งหมด 56 หลักสูตร ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จานวน 11 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 19.64

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน
กีฬา

60

32.00

2. ร้อยละของประเภทการ
แข่งขันที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศด้านวิชาการ

80

76.93

5. โครงการ กีฬา พ.จ.น.ก.

หน่วยงาน
รองอธิการบดีที่
ผู้รับผิดชอบ
กากับดูแล
ผศ.การุณย์ ด่าน สนอ.(กองพัฒฯ)
ประดิษฐ์

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ

จากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 30 เหรียญ,
เหรียญเงิน 30 เหรียญ และเหรียญทองแดง 20 เหรียญ จากการแข่งขันทั้งหมด 82
ประเภทการแข่งขัน จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 250 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.00

ผศ.การุณย์ ด่าน
ประดิษฐ์

สนอ.
(กองพัฒฯ)
(งานอาคารฯ)

จากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฎา พ.จ.น.กทั้งหมด 39 ประเภทการแข่งขัน
ได้รางวัลชนะเลิศ 30 ประเภทการแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 76.92 โดยได้เหรียญรางวัล
ดังนี้
1.เหรียญทอง จานวน 30 เหรียญ
2.เหรียญเงิน จานวน 13 เหรียญ
3.เหรียญทองแดง จานวน 7 เหรียญ

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
หน่วยงาน
ผลการ
รองอธิการบดีที่
งาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กากับดูแล
รวม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าให้ท้องถิ่น
1. จานวนงานวิจัยและการ
50
N/A โครงการวิจัยอยู่ระหว่างการดาเนินงาน เนื่องจากทุนอุดหนุนการวิจัยมีระยะเวลาดาเนิน ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ สถาบันวิจัยฯ/
ชุมชน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
โครงการ 1 ปี และมีกระบวนการในการจัดสรรทุนวิจัย ทาให้การดาเนินงานวิจัยไม่แล้ว
อาลัย
คณะ/ศูนย์ศึกษา
ตอบสนองโจทย์ปัญหาของ
เสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ
และพัฒนา
ท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม
2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

2. จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

120

N/A

อยู่ระหว่างดาเนินการโครงการวิจัย
จึงยังไม่สามารถระบุผลงานตีพิมพ์ได้

3. โครงการวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขา
ยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหา
4. โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3. จานวนงานวิจัย
ประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ร่วมกับ SME/
ภาคอุตสาหกรรม

15

N/A

อยู่ระหว่างดาเนินการโครงการวิจัย
และระหว่างประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

2. สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
1. โครงการพัฒนาผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการที่มีจุดเน้น 1. จานวนเครือข่ายที่
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
เกิดขึ้นในการพัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น

อยู่ระหว่างดาเนินการโครงการวิจัย
เนื่องจากทุนอุดหนุนการวิจัยมีระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี

5

7

1.ชมรมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม
2.พิพิธพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (วัดห้วยตะโก,วัดละมุด,คลองผีเสื้อ)
3.ชุมชนสนามจันทร์
4.กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือคลอกมหาสวัสดิ์
5.ชุมชนบ้านศาลาดิน
6.กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ต.ศาลายา
7.กลุ่มโรงเรียนประถมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
(สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวฯ)

งาน/โครงการ
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐาน
รากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก
3. โครงการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับควบคุมระบบฟาร์ม
อัตโนมัติ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2.จานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากเครือข่าย

10

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
25
มีกิจกรรมจากเครือข่ายที่ดาเนินการเสร็จสิ้น จานวน 25 กิจกรรม

4

มีกิจกรรมจากเครือข่ายดังนี้
1.การลดปัญหาขยะอินทรีย์ด้วยวิธีทางชีวภาพ
2.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการปลูกพืชปลอดสารพิษ
3.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการนาพลังงานทดแทนไปประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม
4.การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในร่างกายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย

สถาบันวิจัยฯ

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
อาลัย
(สาขาวิชา
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์)

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นด้วยหลักเศรษฐกิจ 1. ร้อยละความสาเร็จของ
พอเพียง
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนท้องถิ่นด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

80

5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

80

1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาครูและ
6. โครงการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring บุคลากรทางการศึกษา

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
100 ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
28 โครงการ ซึ่งสาเร็จเรียบร้อยทุกโครงการ

100

7. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับ
มัธยมศึกษา

8. โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
(งบ สกอ.)

1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่

80

2. จานวนผู้ประกอบการ
รายใหม่

10

N/A

หน่วยงาน
รองอธิการบดีที่
ผู้รับผิดชอบ
กากับดูแล
ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ สถาบันวิจัย/
อาลัย
ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาจังหวัด
นครปฐม

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีดาเนินเสร็จสิ้นทั้ง 24 กิจกรรม ตามแผน
บริการวิชาการโดยทุกกิจกรรมบรรลุตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
โครงการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoringบรรลุผลผลิตตามตัวชี้วัด
ทุกโครงการ ดังนี้
1.นักเรียนในโรงเรียนนาร่องมีผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 5
2.ได้ชุดฝึกอบรม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

คณะครุศาสตร์

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

คณะครุศาสตร์

การพัฒนาเครือข่ายสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษาในโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด12
โรงเรียน และมีบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพจานวน 5 รายวิชา

ผศ.ดร.สุวิมล
มรรควิบูลย์ชัย

สานัก
คอมพิวเตอร์

อยู่ระหว่างดาเนินการ TOR ปีงบประมาณ 2560 - 2562
ผศ.การุณย์
ด่านประดิษฐ์

3

ผ่านการกลั่นกรองจานวน 3 ราย
1.นางสาวประกายดาว มณีกิติตกร
2.นางสาวฐิติรัชต์ ภักดี
3.นายวัทธิกร อภิชัยวัชร

UBI

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี
เป้าประสงค์ 3 : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ผลการ
งาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
รวม
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
1. ร้อยละความสาเร็จของ
80
91.5 ความสาเร็จของโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
โครงการอนุรักษ์และสืบ
ทวารวดี ร้อยละ 91.5
สานวัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
งาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2. จานวนเครือข่ายการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีไทย
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี

3

9

มีเครือข่าย จานวน 9 เครือข่าย ได้แก่
1.สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2.ชมรมคนรักในหลวงจังหวัด
3.เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ
4.วัดใหม่ปิ่นเกลียว
5.ความมั่นคงของพระศาสนาในประเทศไทย
6.วัดพระปฐมเจดีย์
7.วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
8.เทศบาลนครนครปฐม
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ

3. จานวนกิจกรรม/
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรมและสานัก
ศิลปะวัฒนธรรม

3

3

3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่
1.โครงการท่องเทียววิถีไทยลุ่มแม่น้าท่าจีน
2.กิจกรรมถวายเทียน
3.กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-ศรีลังกา

2

2

มีชุมชนต้นแบบจานวน 2 ชุมชน
1.ชุมชนโพรงมะเดื่อ
2.ศูนย์ศึกษษพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ฯ

2. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้อารย 1. จานวนชุมชนต้นแบบ
ธรรมทวารวดี
วัฒนธรรม

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผศ.การุณย์
ด่านประดิษฐ์

สานักศิลปะฯ/
คณะ

ผศ.การุณย์
ด่านประดิษฐ์

สานักศิลปะฯ

2. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้อารย
ธรรมทวารวดี
งาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดตั้งศูนย์กลางการ
เรียนรู้อารยธรรมทวารวดี

เป้าหมาย
80

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
82
ความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี ร้อยละ 82

ผศ.การุณย์
ด่านประดิษฐ์
รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

สานักศิลปะฯ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 4 : เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ผลการ
งาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
รวม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ร้อยละความสาเร็จของ
80
N/A หลักจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานใน
การจัดตั้งหน่วยงานพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2559 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "งานการเจ้าหน้าที่และนิติ
ทรัพยากรบุคคล
การ" เป็น "งานบริหารทรัพยากรบุคคล" นั้น ก็ได้มีการแบ่งงานภายในโดยได้มีหน่วย
พัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ

2. โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากร

2. ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
เข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร

10

0

บุคลากรจานวน 744 คน ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร 0 คน
คิดเป็นร้อยละ 0

3. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

60

80

บุคลากรกรได้รับการสนับสนุนจาก
1.โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพื่อกาหนดกรอบ
ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการวิจัยและการเขียนงานวิจัย
4.โตรงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น
โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการอบรมเฉลี่ยเกิน 600 คน จากบุคลากรทั้งหมด 744 คน
คิดเป็นร้อยละ 80

4. จานวนอาจารย์ /
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาใหม่

10

4

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ได้รับทุนการศึกษาใหม่ จานวน 4 ราย ได้แก่
1.อ.ธิติพงษ์ มีทอง
2.อ.นรุตม์ โตโพธิ์ไทย
3.นายไพศาสล เพ็งสวย
4.น.ส.สุพัชรดา ผิวขาว

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

งานทรัพยากร
บุคคล
(สานักงาน
อธิการบดี)

งานทรัพยากร
บุคคล
(สานักงาน
อธิการบดี)

งาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

3.โครงการเร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ร้อยละของบุคลากรสาย
ของคณาจารย์
วิชาการที่ได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2. อาจารย์ที่ยื่นขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
70

20

ผลการ
รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการ
42.69 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน187 คน
จากจานวนบุคลากรสายวิชาการ 438 คน คิดเป็นร้อยละ 42.69

83

อาจารย์ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 83 คน
(อ้างอิงจากฐานข้อมูลหน่วยกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ)

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล
ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
งานทรัพยากร
บุคคล
(สานักงาน
อธิการบดี)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินการ

1. จานวนกลุ่ม/เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

10

12

มีการแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งหมด 12 หน่วยงาน
โดยมีระดับคณะ 5 คณะ และหน่วยงานระดับสานัก/สถาบันจานวน 7 หน่วยงาน

2.โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วยการมีส่วนร่วมและหลัก 1. จานวนกิจกรรมการมี
ธรรมาภิบาล
ส่วนร่วม

5

1

จัดกิจกรรมโครงการอบรม "การปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ" เพื่อให้
ความรู้กับบุคลกรในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดผลประโยชน์ การจัดทาราคา
กลางและเน้นย้าเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรม
ให้แก่ ผู้บริหารระดับคณะ/สานัก/สถาบัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประจาหน่วยงาน

2. ร้อยละความสาเร็จของ
กิจกรรมการมีส่วนร่วม

60

N/A

โครงการอบรม "การปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ"มีผู้เข้าร่วมอบรม
ได้แก่ ผู้บริหารระดับคณะ/สานัก/สถาบัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประจาหน่วยงาจานวน 46 คน จากเป้าหมาย จานวน 50 คน

3.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ

1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ

80

N/A

มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ" โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายของวิทยากร และนาข้อคิดเห็น
ต่างๆ ในการอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนหรือปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี
ปี 2560 7,000,000 บาท
ปี 2561 8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท

1. จานวนระบบที่นามาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

1

1

งาน/โครงการ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
1.โครงการสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้

5. พัฒนาสื่อ/บทเรียนออนไลน์ต้นแบบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

งานทรัพยากร
บุคคล
(สานักงาน
อธิการบดี))

มีการดาเนินการโครงการจัดทาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของบริษัท ผศ.ดร.พัชรศักดิ์
แมกซ์ เซฟวิ่งส์(ประเทศไทย) จากัด และได้มีการจัดอบรมบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
อาลัย
สายสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานใช้ระบบดังกล่าว ซึ่งระบบระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document) จัดทาเพื่อความเพิ่มรวดเร็ว ติดตามงานได้อย่างโปร่งใส ประหยัด
ทรัพยากรและพื้นที่จัดเก็บ ทั้งยังสามารถรองรับการขยายสู่ระบบบริหารงานอื่นๆได้
ผลการดาเนินงาน คือ ในปีงบประมาณ 2560 ได้ดาเนินการจัดสรรทุนให้แก่บุคลากร
สายวิชาการที่ประสงค์ขอรับทุน จานวนทั้งสิ้น 10 ทุน

สานัก
คอมพิวเตอร์

งาน/โครงการ
3.พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์มุ่งสู่ Green and
Clean University
1. โครงการ Green and Clean University

2. โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินการ

1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ

80

N/A

2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและบุคลากร

4

3.68

ตัวชี้วัด

รองอธิการบดีที่
กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานโครงการการ Green and Clean University ได้ดาเนินการดังนี้
1.มีการทาความสะอาดใหญ่ทั่วมหาวิทยาลัยเป็นประจา การปรับภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้สวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ
2.การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน ปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน การ
ซ่อมบารุงระบบสาธารณูโภคให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
3.มีการแบ่งการทางานของเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดอย่างชัดเจน เพื่อรักษาความสะอาด
ในมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

งานอาคารและ
ภูมิสถาปัตย์
(สานักงาน
อธิการบดี)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในด้านการให้บริการบารุงรักษาสวนสนามและอาคาร
ด้านการให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ ห้องเรียนและห้องประชุม ซึ่งได้ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.68

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

งานอาคารและ
ภูมิสถาปัตย์
(สานักงาน
อธิการบดี)

รายละเอียดการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

