มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Nakhon Pathom Rajabhat University

รายงานประจ�าปี

2560

Annual

การศึกษาสร้างคน
คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

Report
รายงานประจ�ำปี

2560

Annual

Nakhon Pathom Rajabhat University

(1)

(2)

รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม

สารจาก

นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบุตรหลานประชาชนในจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
และทำ�งานร่วมกับท้องถิ่นมาโดยตลอดในการสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งร่วมกับท้องถิน่ และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดังปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมปิ ญ
ั ญา พัฒนาท้องถิน่ ” ในปีงบประมาณ
2560 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มุ่งสร้างคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับ
ในการจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผมขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างคุณภาพบัณฑิต และดำ�เนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ในรอบปีงบประมาณ 2560 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำ�ปีฉบับนี้ จะได้น�ำ ไปใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป

(นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(3)

Annual Report 2017

Nakhon
Pathom
Rajabhat University

สารจาก
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ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ดำ�เนินการสร้างองค์ความรู้ที่สำ�คัญ
ในการพัฒนาท้องถิน่ และประเทศชาติ ควบคูไ่ ปกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพ บัณฑิตมีงานทำ�
ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น นักศึกษาได้รับรางวัลในแต่ละระดับภูมิภาคและระดับชาติจำ�นวนมาก นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ในการจัดอันดับด้านต่างๆ อาทิเช่น Webometrics ผลงานวิจัย เป็นต้น
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้
ความสำ�คัญกับระบบการศึกษาทุกระดับ รวมถึงอุดมศึกษาอันเป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างความมัน่ คงให้กบั
ประเทศ พระองค์ทรงมีพระราโชบายด้านการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ 38 แห่ง ให้ท�ำ งานให้เข้าเป้า
ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน โดยมีเป้าหมายคุณภาพ 3 ประการ 1) ผลิตครู
คุณภาพ 2) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และ 3) พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ในปี 2560 นี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จึงได้บูรณาการคณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันปรับทิศทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อนำ�ไปสู่แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่มุ่งดำ�เนินการตามพระราโชบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลงานและความสำ�เร็จของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2560 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี
ฉบับนี้ เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม ความมุ่งมั่น และการอุทิศทุ่มเทของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า ประชาชนในท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปสู่เป้าหมายและความสำ�เร็จ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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1

เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86
ถนนเทศา ตำ�บลพระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประชาบาล
เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนฝึกหัดครูหญิง เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝึกครูชนบท
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
ย้ายสถานที่จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน (ตรงข้ามวัดใหม่ปิ่นเกลียว) เปิดรับนักเรียนครู
ตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.)
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
เริ่มดำ�เนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำ�ให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาท
และโครงสร้างเข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากขึ้น ดังเช่น ที่ระบุไว้ในมาตรา 5 คือ “ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันค้นคว้า
และวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่งได้รับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้เพียง
5 ปี ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ�การ (อคป.)
รุ่นที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2
เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึง่ การเปลีย่ นแปลงบางมาตราให้วทิ ยาลัยครูมคี วามสมบูรณ์
และปฏิบัติภารกิจสนองความต้องการของสังคมให้กว้างขวางขึ้น สาระสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งใน
มาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตครูได้ด้วย
วิทยาลัยครูนครปฐมได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอื่น (อ.วท. และ อ.ศศ.) เป็นปีแรก มี 5 สาขาวิชาเอก
แยกเป็นสายศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ สายวิทยาศาสตร์
3 สาขาวิชาเอก คือ การอาหาร พืชศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์
รับนักศึกษาสาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น และเปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกและเปิดโครงการการศึกษาสำ�หรับบุคลากร
ประจำ�การ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเป็นปีแรก เปิดดำ�เนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 2 ห้องเรียน ในแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โดยใช้อาคารนอน ดี 3 ดัดแปลงเป็น
อาคารเรียน ในขณะเดียวกันได้ดำ�เนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2522 โดยใช้
อาคารเรียนชั่วคราวมีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
เปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ สถาบันอินเตอร์เทค อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา
เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและสาขาไทยคดีศึกษา เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสำ�หรับครูประจำ�การ (ศอ.คป.)
เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำ�หรับผู้นำ�ชุมชน (ศอช.)
เปิดโครงการสมทบร่วมกับวิทยาลัยศึกษาสมุทรสาคร เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เป็นปีแรก
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป
ดำ�เนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรสำ�หรับเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม (ดิจิตอลอาร์ต) สาขาวิชาภาษาจีน และระดับปริญญาโท สาขาวิชา
Executive MBA
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศศ.บ.)
และสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และสาขาวิชาระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน
(วท.ม.) และสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (ระดับปริญญาเอก)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ� (วศ.บ.)
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) สาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.)
ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ� (วศ.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี (ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต 4 ปี (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 4 ปี (นศ.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 5 ปี (ค.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 5 ปี (ค.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) ปรับปรุงหลักสูตร 19 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ค.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา (เดิมชื่อชีววิทยา) (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(รป.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(บธ.บ.) สาขาวิชาบัญชี (บช.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(ค.บ.) ปรับปรุงหลักสูตร 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชา
การประถมศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
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รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม
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ตราสัญลักษณ์
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์ หมายถึง
พระตราที่ใช้ประทับกำ�กับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในต้นเอกสารสำ�คัญส่วนพระองค์ทไี่ ม่เกีย่ ว
ด้วยราชการแผ่นดิน
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์ รัชกาลที่ ๙
เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลาง
วงจักรมีอกั ขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรศั มี
เปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน (โดยที่วัน
พระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จ
ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำ�
อภิเษกจากทิศทั้งแปดนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
ทรงรับน้ำ�อภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรง
รับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน)

พระพุทธรูป

ประจำ�มหาวิทยาลัย
พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2545
โดยต้นแบบของพระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ มาจากพระพุทธศิลาขาว
(ในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร) พระพุทธรูปศิลาขาว
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1,500 ปี เป็นปาง
ปฐมเทศนา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร” มีความศักดิส์ ทิ ธิ์
เป็ น ที่ เ คารพบู ช าอย่ า งยิ่ ง ของชาวบ้ า น ขุ ด พบที่ วั ด ทุ่ ง พระเมรุ (วั ด ร้ า ง)
สวนนันทอุทยาน ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ
มาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2404 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(สถาบันราชภัฏนครปฐมในขณะนั้น) ได้สร้างพระพุทธรูปจำ�ลองพระพุทธรูป
ศิลาขาว มาประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านซ้ายของมหาวิทยาลัยฯ
โดยใช้ชื่อว่า “พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ”

ดอกไม้

ประจำ�มหาวิทยาลัย
สีน้ำ�เงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้
กำ�เนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง แหล่งทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีส่ วยงาม
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

3

เฟื่องฟ้า ถูกกำ�หนดเป็นดอกไม้ประจำ�มหาวิทยาลัยในสมัยของท่าน
อาจารย์พเยาว์ ศรีหงส์ โดยท่านเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีต้องการ
แสงแดดจัดในสภาพกลางแจ้ง สามารถรับแสงแดดได้ตลอดวัน แต่ถ้าได้รับ
แสงแดดไม่เพียงพอจะทำ�ให้สีของใบไม่เข้ม ออกดอกน้อย ต้องการอุณหภูมิ
ปานกลาง หรือร้อนชื้น เมื่อโตขึ้นต้องการน้�ำ ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ� ถ้ารดน้ำ�
มากเกินไปจะไม่ออกดอก และเฟื่องฟ้าได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งไม้ประดับ”
เนื่องจากบ้านเรือนและสถานที่สำ�คัญต่างๆ นิยมนำ�มาใช้ประโยชน์ในด้าน
สุนทรียภาพ ประดับสวน อาคาร
เฟื่องฟ้า มีชื่อสามัญว่า Bougainvillea, Paper Flower และ
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bougainvillea Hybrida ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่
Paper Flower, Kartas และตรุษจีนอยูใ่ นตระกูล NYCTAGINACEAE
ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศบราซิล โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
ราว ค.ศ. 1766-1769 และได้ถูกนำ�ไปปลูกยังสวนต่างๆ ของโลก เริ่มจาก
ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย สำ�หรับประเทศไทย มีการนำ�พันธุ์เฟื่องฟ้า
เข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกราว พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชกาลที่ 5
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้กำ�หนดปรัชญา
ปรัชญา
พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ไว้ดังต่อไปนี้
พันธกิจ
ค่านิยมหลัก
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ปรัชญา

“การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ		

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไว้เป็น 6 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทาง
การศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนา
โครงการพระราชดำ�ริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

ค่านิยมหลัก

N Network and Communication
การสร้างเครือข่ายการทำ�งานและการสื่อสาร
หลายรูปแบบ หมายถึง การทำ�งานแบบประสานความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
P Professional
การทำ�งานแบบมืออาชีพ หมายถึง การ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดำ�เนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
R Responsibility
การทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง
การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพ
และมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
U Unity
การประสานสามัคคี หมายถึง การทำ�งาน
ด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละ
เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ : บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น
อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
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แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2557 – 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560)
วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทำ�งาน
ในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรูอ้ ารยธรรมทวารวดี และเป็นคำ�ตอบของท้องถิน่ ในการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง”

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มศี กั ยภาพพร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทำ�งาน
ในประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มี
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ทวารวดี วัฒนธรรมประเพณีไทย
4. องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่
คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ทำ�เนียบผู้บริหาร
จากโรงเรียนฝึกหัดครู...
สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อสถานศึกษา
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ชื่อตำ�แหน่ง
				
(ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง)
1
นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2
นางลำ�ยอง วิศาลดรุณกร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
3
นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
4
นางสาวบุญจันทร์ วงศ์รักมิตร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
5
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
6
นางสาวนิตยา วัฒนจินดา
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
7
ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
				
โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
				
วิทยาลัยครูนครปฐม
8
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยครูนครปฐม
9
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยครูนครปฐม
			
และอธิการ		
10 นายวิเชียร เมนะเศวต
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
11 นายนิทัศน์ เพียกขุนทด
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปาณี อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
14 นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิณีย์ เถาทับนุ่ม
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
				
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
20 อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช่วงดำ�รงตำ�แหน่ง
2479 (ครึ่งปี)
2479-2481
2481-2497
2497-2501		
2501-2508
2508-2511
2511-2514
2514-2515
2515-2523
2523-2524
2524-2529
2529-2531
2531-2537
2537-2542
2542-2546
2546-2547
2547-2552
2552-2556
2556-2561
2561-ปัจจุบัน
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คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสมพร ใช้บางยาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์
		
และข้าราชการ
14. นายกองโท พเยาว์ เนียะแก้ว
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
		
มหาวิทยาลัย
15. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
ผู้แทนผู้บริหาร
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ผู้แทนผู้บริการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ ผู้แทนผู้บริหาร
18. อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
ผู้แทนผู้บริหาร
19. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
ผู้แทนคณาจารย์
20. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
ผู้แทนคณาจารย์
21. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ ผู้แทนคณาจารย์
22. อาจารย์สมยศ สืบจากดี
ผู้แทนคณาจารย์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี
24. เจ้าหน้าที่สำ�นักงานอธิการบดี		
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี		
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์		
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี		
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว		
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฎฐิตา เชิดชู
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล		

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักศิลปวัฒนธรรม
ผู้อ�ำ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำ นวยการสถาบันภาษา
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์
รักษาการผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานอธิการบดี

8
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นครปฐม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
นายเศวก ธรรมศิริพงษ์
นายเกษม เขมวราภรณ์
นายเกื้อกูล ไทยน้อย
ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
นายสมชาย รัตนอารี
นายบุ้นเส็ง สุธรรมโกศล
นายปิยวัฒน์ โตโพธิ์ไทย
นายวินัย นุชพิทักษ์
พลตำ�รวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร
ร้อยตำ�รวจเอก สฤษดิ์ สายสวาท
ดร.สมเกียรติ พิณทอง
ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

9

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์สมยศ สืบจากดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
ผู้อำ�นวยการกองกลาง
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
นิติกร

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายโอภาส เขียววิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำ�ไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำ�ดี
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
นิติกร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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โครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการ

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

N PR U

งานตรวจสอบภายใน
งานประกันคุณภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
(ส่วนงานภายในตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย)
กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
สำ�นักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา
(ส่วนงานภายในตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย)
สำ�นักคอมพิวเตอร์
(ส่วนงานภายในตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย)
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สรุปข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดการเรียนการสอนรวม 5 คณะ ในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จำ�แนกได้ ดังนี้

คณะ
•
•
•
•
•

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 56 หลักสูตร ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ดังนี้
• ครุศาสตรมหาบัณฑิต
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

18 หลักสูตร
14 หลักสูตร
7 หลักสูตร
7 หลักสูตร
2 หลักสูตร
2 หลักสูตร
2 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
2 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังนี้
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2 หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ดังนี้
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต

นักศึกษา

จำ�นวนนักเรียนและนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น
19,972 คน จำ�แนกได้ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
จำ�นวน 16,188 คน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวน 10,925 คน
• ระดับปริญญาตรี 5 ปี
จำ�นวน 5,205 คน
• นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี จำ�นวน 58 คน
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.)
จำ�นวน 2,531 คน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวน 2,531 คน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพ
จำ�นวน 180 คน
นักศึกษาระดับปริญญาโท
จำ�นวน 180 คน
นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท จำ�นวน
3 คน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
จำ�นวน 39 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จำ�นวน 711 คน
นักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย
จำ�นวน 140 คน

ผู้ส�ำ เร็จการศึกษา

มีผสู้ �ำ เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 3,616 คน
ระดับปริญญาตรี
จำ�นวน 3,358 คน
• นักศึกษาภาคปกติ
จำ�นวน 2,923 คน
• นักศึกษาภาค กศ.พป.
จำ�นวน 426 คน
• นักศึกษาต่างชาติ
จำ�นวน
9 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำ�นวน 258 คน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จำ�นวน 180 คน
• ปริญญาโท
จำ�นวน 75 คน
• ปริญญาเอก
จำ�นวน
3 คน

บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจ�ำ นวนบุคลากรทัง้ สิน้ 901 คน
จำ�แนกเป็น บุคลากรสายวิชาการ รวม 493 คน
จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
• ข้าราชการพลเรือน
จำ�นวน 99 คน
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สรุปข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• พนักงานราชการ
• พนักงานมหาวิทยาลัย
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
• ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี
จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
• รองศาสตราจารย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
• อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน รวม 408
จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
• ข้าราชการพลเรือน
• พนักงานราชการ
• พนักงานมหาวิทยาลัย
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
• ลูกจ้างประจำ�
• ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
• ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
• ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ

การเกษียณอายุราชการ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

1
347
29
17

คน
คน
คน
คน

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

138 คน
331 คน
24 คน

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

8 คน
58 คน
427 คน

คน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

12
19
195
11
16
101
21
33

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

มีการเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ข้าราชการพลเรือน สายวิชาการ จำ�นวน 6 คน
• จำ�แนกตามวุฒิทางการศึกษา
		 - ปริญญาเอก		
3 คน
		 - ปริญญาโท		
3 คน
• จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
		 - รองศาสตราจารย์		
2 คน
		 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
2 คน
		 - อาจารย์		
2 คน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

• ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อ จำ�นวน 35 ทุน
		 - บุคลากร ระดับปริญญาเอก 25 ทุน ปริญญาโท 3 ทุน
		 - บุคคลภายนอกผูป้ ระสงค์เป็นอาจารย์ระดับปริญญาโท
			 จำ�นวน 7 ทุน
• การส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ
• การส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการนำ�เสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ด้านงบประมาณ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2560
รวมทั้งสิ้น 942,768,100 บาท จำ�แนกเป็น
• เงินงบประมาณแผ่นดิน
576,103,700 บาท
• เงินรายได้มหาวิทยาลัย
366,664,400 บาท
		 (เงินนอกงบประมาณ)

ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มิติภายนอก
มิติภายใน
รวม

3.7138 คะแนน
0.4061 คะแนน
4.1199 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำ�ปีการศึกษา 2559
องค์ประกอบที่
		
องค์ประกอบที่
		
องค์ประกอบที่
		
องค์ประกอบที่
		
องค์ประกอบที่
		

1 การผลิตบัณฑิต
ระดับคุณภาพ 3.70 (ดี)
2 การวิจัย
ระดับคุณภาพ 4.65 (ดีมาก)
3 การบริการวิชาการแก่สังคม
ระดับคุณภาพ 5 (ดีมาก)
4 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับคุณภาพ 5 (ดีมาก)
5 การบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ 4.35 (ดี)
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สรุปผลการดำ�เนินงาน
ของแต่ละคณะ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะ

ครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
คณบดีคณะครุศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปรัชญา
จิตวิญญาณ ความเป็นครู คูค่ ณ
ุ ธรรม นำ�ปัญญา
พัฒนาท้องถิน่
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เป็นต้นแบบในการผลิตครูและพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์
จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
จิตวิญญาณความเป็นครู (บุคลิกภาพดี มี
เมตตาต่อศิษย์ รอบรู้ในสาขาวิชาชีพ เทคนิคการสอน
ดี และมีจิตอาสา)

15

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา
2. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
5. บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
6 ส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ผลการดำ�เนินงานของคณะครุศาสตร์ในด้านต่างๆ มีดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตรต่อไปนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
		 1.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
			 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
		 1.2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร
			 ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
		 1.3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
			 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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คณะครุศาสตร์

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
		 2.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตร
			 ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
4) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
		 4.1) สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
			 พ.ศ. 2554)
		 4.2) สาขาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง
			 พ.ศ. 2555)
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
		 5.1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
นอกจากนั้ น คณะครุ ศ าสตร์
ยังรับผิดชอบจัดทำ�โครงสร้างรายวิชา
และจั ด การเรี ย นการสอนในหมวด
วิชาชีพครูในหลักสูตรทีอ่ ยูใ่ นคณะวิชา
อื่นด้วย และในปี 2560 มีนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ต่ างๆ นั้ น มี นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ่ านโครงการผลิตครู
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สกอ.) และได้บรรจุเข้ารับ
ราชการครู จำ�นวนทั้งสิ้น 104 คน

2. งานบริการวิชาการแก่สังคม
คณะครุศาสตร์มีโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในรูปแบบโครงการแบบให้เปล่า และโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ ดังนี้
 คณะครุศาสตร์มีโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โดยใช้งบประมาณแผ่นดินจำ�นวน 24 โครงการ เช่น
โครงการสร้างภาพยกระดับนวัตกรรม 3 มิติ สำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการเทคนิคการวิจัยเพื่อประเมินโครงการพัฒนา
สถานศึกษา
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สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

คณะครุ ศ าสตร์ ส นั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ จั ด ทำ �
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัย ใน
โครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถ ใน
การบริหารจัดการตนเองที่ดี : รวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 จำ�นวน
2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยอักษรประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนงานทางด้านวิชาการ
ด้ า นอาชี พ และการพั ฒ นาชุ ม ชน และโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำ�ลังกายด้วยกลไก
การเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น และกิ จ กรรมทางกายสำ � หรั บ เด็ ก
เยาวชน และกลุ่มผู้รักการออกกำ�ลังกาย ซึ่งเป็นโครงการ
ที่สามารถนำ�ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อีกด้วย
โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ตอบสนองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ สำ�หรับโครงการที่สร้าง
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ มีดังนี้
 โครงการหลั ก สู ต รพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำ�นาญการพิเศษ
 หลักสูตรเพือ
่ พัฒนาข้าราชการครู ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์คณะครุศาสตร์
ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการให้บริการวิชาการและจัดทำ�หลักสูตร
8 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ได้รับคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจสูงสุด คือ หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
ทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0
ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นวิชาชีพสำ�หรับครู (PLC)
โดย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์
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3. งานวิจัย
คณะครุศาสตร์ในปีงบประมาณ 2560 มีการดำ�เนินการ
วิจยั และตีพมิ พ์เผยแพร่จ�ำ นวน 18 เรือ่ ง เป็นโครงการวิจยั ถ่ายทอด
องค์ความรูท้ ตี่ อบสนองโจทย์ปญ
ั หาของท้องถิน่ จำ�นวน 4 โครงการ
ซึ่งมีชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์ จำ�นวน 2 ชุมชน ดังนี้
1. รูปแบบการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องส้มโอ มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับครูในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่เขต 2
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2. การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สำ � หรั บ เกษตรกร
ชาวสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม
3. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ส้มโอ โดยมีการวิจัย
ในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม อำ�เภอดอนตูม อำ�เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
4. การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น เรื่อง อัตลักษณ์ประเพณีของชาติพันธุ์
ลาวครั่ง ตำ�บลห้วยด้วน อำ�เภอนครชัยศรี
รางวัลด้านการวิจยั รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต จันทร์ฉาย บุคลากร
คณะครุศาสตร์ได้รบั รางวัล รางวัลบทความวิจยั ดีเด่น ด้านงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
4. งานทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งใรูปแบบของการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ
และวั ฒ นธรรม และกิ จ กรรมการถ่ า ยทอด/เผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ “ครุศาสตร์รวมใจ สานสายใย บูชาครู”
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์
3. โครงการศึกษาดูงานและไหว้พระ 9 วัด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการอบรมถ่ายภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5. การบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการประจำ�คณะ คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการบริหารสาขา
วิชา โดยมีการแบ่งส่วนราชการของคณะ ดังนี้ สำ�นักงานคณบดีและกลุ่มงาน
วิชาการ ผูบ้ ริหารของคณะครุศาสตร์มกี ารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บริหาร
จัดการงานของคณะ โดยใช้หลักประสิทธิผล โดยผลการปฏิบัติราชการของคณะ
ในแต่ละตัวบ่งชี้ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุทกุ ตัวบ่งชี้ มีกระบวนการปฏิบตั งิ าน
และระบบและกลไกของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประสิทธิภาพ
โดยใช้คู่มือระบบและกลไกในการกำ�กับและ
ติ ด ตามงาน ซึ่ ง ดำ � เนิ น ตามกำ � หนดและ
ระยะเวลา เป็นไปตามเป้าหมาย ใช้หลักการ
ตอบสนองโดยคณะสามารถดำ�เนินงานได้
ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ผู้บริหารคณะใช้หลักความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่วา่ จะเป็น
การประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะ
ผู้บริหารให้บุคลากรในคณะตรวจสอบผล
การประเมินได้ด้วยตนเองทุกคน ชี้แจงทุก
ประเด็นเมือ่ มีขอ้ สงสัย ใช้หลักการมีสว่ นร่วม
โดยให้บุคลากรทุกคนในคณะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน การประชุม สามารถ
เสนอความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา
และร่วมตัดสินใจในการทำ�งานของคณะ ใช้
หลักการกระจายอำ�นาจและมีการปรับปรุง
กระบวนการดำ�เนินงานเมื่อพบข้อบกพร่อง
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รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีประวัติความเป็นมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งขณะนั้น ยังคงใช้ชื่อ “วิทยาลัยครูนครปฐม”
ได้เริ่มดำ�เนินการและบริหารงานตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 ประกอบด้วย 3 คณะวิชา คือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์ สำ�หรับ
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาศิลปศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์ และเริ่มดำ�เนินงานตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2519 ผู้บริหารคณะวิชาในขณะนั้น คือ
“หัวหน้าคณะวิชา”
ภายหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูนครปฐมเปลีย่ นเป็น “สถาบัน
ราชภัฏนครปฐม” และมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
เปลีย่ นชือ่ เป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง
บริหารคณะให้ใช้คำ�ว่า “คณบดี”
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คณะวิทยาการจัดการ

นครปฐม 19

คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา
“สร้างสังคมคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่น
สู่สากล”
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาทรั พ ยากรมนุษย์ให้เ ป็นที่ยอมรับ
ในภูมิภาคตะวันตก”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรมสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำ � นุ บำ � รุ ง และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และวิจัยท้องถิ่น
แบบบูรณาการ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิน่ ตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งและสื บ สานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
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และสังคมศาสตร์

นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติแก่
นั ก ศึ ก ษาแล้ ว คณะฯ ยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษาสู่
การพัฒนาตนและความร่วมมือในระดับนานาชาติ เช่น โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ณ สถานประกอบการต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์
และประเทศไต้หวัน รวมทัง้ การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ณ สถานทูตไทย
ประจำ�กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ เป็นต้น

งานบริการวิชาการแก่สังคม

งานบริการวิชาการแก่สังคม เป็นพันธกิจหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ทมี่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ตลอดจนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และวิจัยท้องถิ่นแบบบูรณาการ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีความหลากหลายในศาสตร์
แขนงต่างๆ จึงสามารถดำ�เนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี คณาจารย์ได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการดำ�เนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังได้รับ

การอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการศิลปะและการ
ออกแบบสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ศูนย์ปฏิบัติ
การจัดเลี้ยงบริการอาหารและเครื่องดื่มสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์วิจัยทางการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหน่วยวิจยั พุทธพัฒน์
เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้
บริการแก่หน่วยงานภายนอก ซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจให้
ดำ�เนินการโครงการบริการวิชาการตามความต้องการ
ของหน่วยงานนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ยั ง ได้ จั ด โครงการ
บริการวิชาการต่างๆ อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ท่องเที่ยวท้องถิ่นนครปฐมอย่างมีส่วนร่วม โครงการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น
สำ�หรับสามเณร โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน “บริการวิชาการท้องถิ่น” กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ โครงการการบริการวิชาการค่ายศิลปะ
พีส่ อนน้อง โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์และสาขาวิชาศิลปศึกษา รวมไปถึงการลง
พื้นที่สำ�รวจเส้นทางการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ
แอพพลิเ คชั่นเพื่อการท่องเที่ยว และเว็บ ไซต์การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม การพัฒนาจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิด
การท่องเทีย่ วซ้�ำ ในจังหวัดนครปฐมและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
เป็นต้น
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รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 21

สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

ยังคงมุ่งมั่นในการจัดทำ�วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และกำ�ลังย่างก้าว
เข้าสูป่ ที ี่ 8 นอกจากนี้ คณะฯ ยังคงสานต่อเครือข่าย
ทางวิ ช าการภายในประเทศ ได้ แ ก่ เครื อ ข่ า ย
SMARTS ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการกับ
4 มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ด้านการวิจัย

ในปีงบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณและแหล่งเงินทุนในการทำ�วิจัยจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำ�วิจัยให้แก่คณาจารย์ในคณะ
รวมทั้งมีการจัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เช่น โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ�ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
วิชาการ โครงการคลินิกพี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�แนวทางแก่คณาจารย์ที่
จัดทำ�ผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะที่ 4 เป็นต้น ทั้งนี้คณะฯ
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คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตศรีราชา) โดยมีการดำ�เนินการกิจกรรม
ทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และใน
ปีงบประมาณ 2560 ทีผ่ า่ นมามีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล จากการ
นำ�เสนอผลงานวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
การประชุมวิชาการและนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา การประชุมวิชาการและนำ�เสนอผลงาน
วิจยั ระดับชาติ ครัง้ ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป็นต้น
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คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

งานทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำ�เนินการตาม
พันธกิจด้านการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงได้มกี ารวาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ นอกจากนี้คณะฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะ
รวมไปถึ งการส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจ กรรม เพื่ อ ให้
นักศึกษาและคณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ การร่วมขับเคลื่อน
โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม การจัดตัง้ หน่วยวิจยั
พุทธพัฒน์เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน การจัดพิธี
ทำ�บุญตักบาตรและพิธีเทิดพระเกียรติในโอกาสต่างๆ เช่น วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่บคุ ลากรและนักศึกษา การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธบี ายศรี
สูข่ วัญนักศึกษาใหม่ การจัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ
ทางวัฒนธรรมไทย การจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำ�หรับนักศึกษา การศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในงานประเพณี ต่ า งๆ ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีผลงานด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ อีกหลายรางวัล เช่น รางวัลประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี รางวัลนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้มีความ
ประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย รางวัลประกวด
เพลงพื้นบ้านจากศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย แม่ขวัญจิต
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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นครปฐม 23

สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

งานด้านบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดำ�เนินการ
จัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพงาน ประจำ�ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ตาม
ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปี
การศึกษา พ.ศ. 2559 และรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์และผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณบดี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนำ�เอาข้อเสนอแนะในการ
พั ฒ นาจากคณะกรรมการตรวจประเมิ น มาจั ด ทำ � แผนพั ฒ นา
คุณภาพงาน และแต่งตัง้ คณะทำ�งานขึน้ มาเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดำ�เนินการตามแผนงานที่วางไว้ทำ� ให้สามารถพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และจากผลการประเมิน
ที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจุดที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขทีส่ �ำ คัญ โดยเฉพาะในเรือ่ งคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก
ตำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ ให้มจี �ำ นวนเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ การกำ�หนด
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของแผนพัฒนานักศึกษาที่สามารถสะท้อน
การพัฒนานักศึกษาให้เห็นถึงการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีเป็นเป้าหมายสำ�คัญอย่างต่อเนือ่ ง
นอกเหนือจากการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงคณะ
ควรส่งเสริมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในทุกสาขาวิชาในการผลิต
บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพตามอั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ
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ซึง่ คณะฯ ได้ด�ำ เนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
เพือ่ ให้ผลการประเมินในองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งเหล่านี้
มีผลการประเมินทีด่ ขี นึ้ เช่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเขียน
ผลงานวิชาการเพือ่ การยืน่ ขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ โครงการ
คลินิกพี่เลี้ยงเพื่อให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�แนวทางแก่คณาจารย์ที่
จั ด ทำ � ผลงานวิ ช าการเพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งระยะที่ 4 เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ คณะยังได้ให้ความสำ�คัญ กับการบริหารจัดการ
ภายในคณะ ดังจะเห็นได้จากการจัดโครงการและการจัดทำ�แผน
พัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเสริมจุดแข็งให้กับคณะ อาทิ โครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนัสนุน การจัดทำ�แผน
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล และการจัดทำ�แผนบริหาร
งานบุคคลรวมถึงการจัดทำ�แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานและการจัดการเรียนมากขึ้น
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Pathom
Rajabhat University

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารงานทั่วไป

ปรัชญา
“วิทยาศาสตร์สร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์
“ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรม
พัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
2. ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย
3. วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เป็นหน่วยงานที่ดำ�เนินงานทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน และทำ�นุศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพและเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของท้องถิ่นรองรับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงาน
ที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน อาทิ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
ในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา ได้พฒ
ั นาผลงานจนได้รบั รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ เพือ่ นำ�มา
ซึ่งการใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและเผยแพร่ผลงานออกสู่วงกว้าง ในด้านต่างๆ ดังนี้
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นครปฐม 25

สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

การจั ด การเรี ย นการสอนของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 24 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
อาจารย์ได้รบั ตำ�แหน่งทางวิชาการผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ จำ�นวน 33 คน
และรองศาสตราจารย์ จำ�นวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน นอกจากนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
นำ�ความรู้ ทักษะต่างๆ ตามศาสตร์ซึ่งนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น�ำ ความรู้ ทีไ่ ด้ศกึ ษาออกไปแข่งขันจนได้รบั
รางวัลทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยการเข้าร่วมประกวด
ภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “พลังจิตอาสา
ชวนทำ�ดี ตามวิถีพอเพียง” จัดโดย บริษัท โตโยต้า นครปฐม
และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 (3 รางวัล) จากการทำ�เมนู หมูซอสขิงกับข้าวเหนียวดำ�,
ปลาเฉาทอดซอสพะแนง, เค้กข้าวเหนียวมะม่วง และเมนูยำ�ส้มโอ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน 2017 China-ASEAN
Vocational Education Students Culinary Skill Competition ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมนำ �เสนอ
ผลงานวิจยั ในงานประชุมวิชาการทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ จนได้รบั
รางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมจำ�นวน 3 รางวัล ระดับดีมาก 1 รางวัล
และรางวัลระดับดี 2 รางวัล
 ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีการจัดกิจกรรมที่คอยสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองในด้านการวิจัย ผลงานวิจัยที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน
ทั้งการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับ
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ อาทิเช่น รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้ว ขาว
อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป และ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม ได้รับ
รางวัล Semi Grand Price จากผลงานสิง่ ประดิษฐ์ เรือ่ ง “Color
changed artificial jewelry from bio mass fly ash
for ornament product” และรางวัล Special award จาก
Taiwan Invention Association นอกจากนี้ รศ.ดร.จักรพงษ์
แก้วขาว ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานวิจัย “ระดับ
ดีมาก” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560 นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ จำ�นวน 103 ผลงาน
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งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้มีการดำ�เนินการให้บริการวิชาการเพื่อ
ให้ เ กิ ด ผลต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ SME และ OTOP อาทิเช่น โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงพร้อมบริโภค
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริม
สุขภาพจากข้าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวสด
 งานทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีทผ
ี่ า่ นมา
คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินการจัดกิจกรรมกับ
ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น
โครงการก้าวที่กล้าสู่สถาบันอุดมศึกษา พิธีถวายตัวเป็นลูก
และฝากตัวเป็นศิษย์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา ซึง่ นักศึกษายังได้สร้างชือ่ เสียงให้กบั คณะโดยได้รบั
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการ
ประกวดทูตวัฒนธรรม


26

Annual Report 2017

Nakhon
Pathom
Rajabhat University

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา
“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย
พัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพในภูมิภาคตะวันตก
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
2. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริหารจัดการด้วยรูปแบบ SMART
Faculty และหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมหลัก
M : Modern มุ่งเน้นการดำ�เนินงานอย่าง
ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยง
ทุกพันธกิจ
S : Service มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็น
เลิศ มีการจัดสรรทรัพยากรในการทำ�งานที่ทันสมัย
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
C : Competency มุง่ เน้นการส่งเสริมให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทำ�งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
บนพื้นฐานของการทำ�งานเป็นทีม เพื่อก่อให้เกิด
สมรรถนะหลัก (Competency-based) ใน
การดำ�เนินงาน

คณะ

วิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง ผ่านหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 10 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
การประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตร
บัญชีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ในส่วนของ

การจัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ศักยภาพตามศาสตร์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จในชีวติ และการทำ�งาน
มีทกั ษะการสือ่ สารทัง้ การอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ กล่าวคือ “รู้ลึก คิดเป็น ปฏิบัติได้”
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รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 27

สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะยังคงเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจ และผู้สนใจใน
ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ผลงานนักศึกษา

ในปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
มีกจิ กรรมพัฒนานักศึกษาด้านสติปญ
ั ญา สังคม อารมณ์
ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงทักษะที่รองรับ
การทำ�งานในอนาคต เช่น การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
การลอยกระทง การถวายเที ย นพรรษา ประเพณี
วันสงกรานต์ กิจกรรมอาสาต่างๆ การอบรมการทำ�ขนม
โครงการธุรกิจจำ�ลอง รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในทักษะต่างๆ ที่สนใจ เพื่อ
เปิดโลกทัศน์ทางความคิดและการแสดงออก ซึ่งความ
สามารถของนักศึกษาต่อสาธารณชน จนได้รับรางวัล
ที่สำ�คัญมากมาย ดังนี้
1. รางวัลระดับนานาชาติ ได้จากนักศึกษาสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สนั้ ความยาว
90 วินาที ระดับอุดมศึกษา โครงการปลูกจิตสำ�นึกรู้คุณ
แผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานพร้อมใจ
ภักดีแด่องค์ราชัน” จัดโดยกองทัพบก ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย
2. รางวัลระดับชาติ ได้จากนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงการภาพยนตร์สั้น
หัวข้อ “พลังจิตอาสา ชวนทำ�ดี ตามวิถีพอเพียง” จัดโดย
บริษัท โตโยต้า จำ�กัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 และรางวั ล ชมเชย นอกจากนั้ น
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมโครงการ
ประกวดแผนธุรกิจปี 2559 ครัง้ ที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจ
ด้วย E-commerce) จัดโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
และชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชมเชย
และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการ
แข่งขันการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Info Graphic ทาง
ธุรกิจ ในงาน Thailand Computer Competition
2017 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับบริษัท
IMD จำ�กัด
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งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ทาง
วิชาการ การสร้างพันธมิตรกับชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
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คณะวิทยาการจัดการ

ให้ท้องถิ่น มีศักยภาพที่จะใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะ
เดียวกันคณะก็สามารถนำ�มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ อาทิเช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักบริหารและนิเทศศาสตร์มืออาชีพเพื่อชุมชน โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ แยก แลก สร้าง จากการขยะอย่างมี
ส่วนร่วมของนักเรียนระดับประถมศึกษา (Zero Waste
School) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบริษัท

การจัดทำ�วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ส่งออกจำ�ลองแบบมีสว่ นร่วมของผูเ้ พาะเลีย้ งในอุตสาหกรรม
ปลาสวยงามเพือ่ การส่งออก และโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
คุณธรรมและจริยธรรมสำ�หรับความเป็นนักธุรกิจ เป็นต้น

ให้นกั ศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น
พิธีท�ำ บุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
พิธเี จริญพระพุทธมนต์ในโอกาสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เจริญพรรษาครบ 85 พรรษา พิธีไหว้ครู
งานประเพณีลอยกระทง การถวายเทียนพรรษา ประเพณีวนั สงกรานต์
เป็นต้น

การวิจัย

ในปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการได้รับ
การจั ด สรรได้ รั บ งบประมาณและแหล่ งทุนในการทำ � วิ จัย
จากทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีงานวิจัยที่ซึ่งได้รับรางวัล
ในระดับชาติ ได้แก่ รางวัลบทความวิจัยดีเด่น เรื่องรูปแบบ
สุขภาวะในองค์การ ธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเป็นสมาชิกที่ดีของ
พนักงานในตลาดสี่มุมเมือง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และยังคงสานต่อ

การทำ�นุบำ�รุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการได้ดำ�เนินการตามพันธกิจด้านการ
ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมและการส่งเสริม

การประกันคุณภาพการศึกษา

ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการได้รบั การตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทัง้ ในระดับหลักสูตร
โดยมีผทู้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก ซึง่ ผลการประเมินในระดับหลักสูตร
ทั้ง 10 หลักสูตร มีผลการประเมินในระดับที่สูงขึ้นทุกหลักสูตร
ทำ�ให้ผลการประเมินในระดับคณะ มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ใน
ระดับดี ยังมีโครงการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ต่อไป
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คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นครปฐม 29

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายในจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพื่อสนองปัญหา
ความขาดแคลนของประเทศ
ด้านการบริหาร มีคณบดีเป็นผูบ้ ริหารสูงสุด มีรองคณบดีและผูช้ ว่ ย
คณบดีช่วยรับผิดชอบงานบริหารด้านต่างๆ มีคณะกรรมการประจำ�คณะฯ
คณะกรรมการบริหารประจำ�คณะฯ ทำ�หน้าที่ให้ค�ำ ปรึกษาและพิจารณาให้
ความเห็นชอบประเด็นต่างๆ ตามข้อบังคับ
ด้านการบริหารวิชาการจัดแบ่งอาจารย์เป็นกลุม่ วิชาตามลักษณะวิชา
ที่รับผิดชอบมีทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา คือ 1. กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 2. กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน 3. กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 4. กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และ 5. กลุ่มวิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์ อาจารย์ทุกท่านนอกจากมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอน เป็นที่ปรึกษา วิจัย และบริการวิชาการ จะต้องมีส่วนร่วม
ในสำ�นักงานคณบดีแบ่งเป็น 2 งาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้
1. งานบริหารทัว่ ไป ประกอบด้วย ธุรการ การเจ้าหน้าที่ แผนและ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน อาคารสถานที่ และการประกันคุณภาพ
2. งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ครอบคลุมการรับนักศึกษา
งานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เครือข่ายการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ทุนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
หอพักนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

การจัดการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการวางระเบียบของคณะในการจัด
ตารางสอน ตารางสอบทั้งกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ตามภาค
การศึกษา ซึง่ คณะฯ ได้จดั การเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา มีการเตรียม
ผู้รับผิดชอบโดยการประชุมกลุ่มวิชาและมีการประชุมของคณะในการ
แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา ในปีการศึกษา 2560 โดยพิจารณาตามภาระงาน
ของอาจารย์แต่ละท่าน มีการจัดเตรียมการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อน
จะมีการเปิดภาคเรียน มีการทวนสอบตามผลการเรียนรู้ ในระดับกลุม่ วิชา
ในระดับรายวิชา และโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผลในการ
ทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 มีการนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
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คณะ

พยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

1. คุณภาพหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจำ�ปีการศึกษา 2559
อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.74
2. การทวนสอบ มคอ. 5-6 ทุกรายวิชา
3. ด้านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการ
เตรียมหลักสูตรสองภาษา โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติ
พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนือ่ งในชัน้ ปี 1-2
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คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทงานวิจัยทางการพยาบาล โดย นางสาว
ศุภลักษณ์ สร้อยคำ� และคณะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เรื่องการศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกัน
การพลัดตกหกล้มในบ้านผูส้ งู อายุ และได้รบั รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมทางการพยาบาล ได้แก่ นายบุญฤทธิ์
ลี้ธนรุ่งเรือง และคณะ นวัตกรรมแบบจำ�ลองการสอนสุขศึกษาโรคไขมันในหลอดเลือด ในการเข้าร่วมประกวด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติโครงการพยาบาลยุคใหม่ พัฒนางานวิจัย ก้าวไกลด้านนวัตกรรม เมื่อวันที่
5 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน โดยเน้นกลุม่ เป้าหมาย คือ การบริการวิชาการแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน ชุมชน และบริการวิชาการประชาชนทั่วไป จำ�นวน 4 เรื่อง โครงการการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บและการกู้ชีพทางน้ำ� โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ เทศบาล
ตำ�บลท่าผา จังหวัดราชบุรี หลักสูตรการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ และโครงการหลักสูตรผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

งานวิจัย

ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 8 โครงการ รวมเป็นเงิน
1,045,000 บาท
มีการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 จำ�นวน 8 เรื่อง

งานทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะฯ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพือ่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมในหลายโครงการ อาทิ โครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม พิธีรับหมวก ประดับเข็มชั้นปีและดวงประทีป โครงการปัจฉิมนิเทศและติดขีดหมวก
ผู้สำ�เร็จการศึกษา โครงการสัปดาห์พยาบาลสากล โครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตนักศึกษา โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมวันพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมไหว้ครู วันลอยกระทง เข้าพรรษา การทำ�บุญวันขึ้นปีใหม่
วันสถาปนาคณะฯ เป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้อง
เรียบร้อย

การบริหารจัดการ

คณะฯ ได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อกับการเรียนการสอน โดยจัดโครงการ 5 ส.
ทำ�ความสะอาดขัดพื้นคณะฯ ทำ�ความสะอาดผ้าม่านและจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่

30

รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม

ผลการดำ�เนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มี
ศักยภาพพร้อมทำ�งาน
ในประชาคมอาเซียน

วิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็น
ที่ยอมรับของท้องถิ่น

สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทวารวดีและเกื้อกูล
สิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์

2

1

3
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4

บัณฑิตที่ได้งานทำ�/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี

• วัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณภาพบัณฑิตจากจำ�นวนบัณฑิตที่ได้งานทำ�/
ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี ภายหลังจากสำ�เร็จการศึกษา
• บัณฑิต หมายถึง ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.พป.
• บัณฑิตที่ได้งานทำ�/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี นับจาก
วันทีส่ ำ�เร็จการศึกษาเมือ่ เทียบกับจำ�นวนบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาและตอบแบบ
สำ�รวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• การนับการมีงานทำ� นับกรณีการทำ�งานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามาประจำ�เพือ่ เลีย้ งชีพตนเองได้ (โดยการนับจำ�นวนผูม้ งี านทำ�ของ
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นบั เฉพาะ
ผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำ�เร็จการศึกษาเท่านั้น)

บัณฑิตที่ได้งานทำ�/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี (จำ�แนกตามคณะ)
คณะ
		
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

จำ�นวนบัณฑิตที่ได้งานทำ�/
ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจ
ภายใน 1 ปี
300
1,120
788
624
48
2,880

จำ�นวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสำ�รวจ
ทั้งหมด
367
1,294
907
701
48
3,317

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ�/
ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจ
ภายใน 1 ปี
81.74
86.60
86.88
89.01
100
86.83

ที่มา : สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

• ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หมายถึง ความพึงพอใจด้านความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลต่อการทำ�งาน ความพึงพอใจ
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
• ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือบุคคลทำ�หน้าที่บังคับบัญชาทั้งภาครัฐและเอกชน
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (จำ�แนกตามคณะ)
		
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
		
ผลเฉลี่ย

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนน)
4.44
4.46
4.32
4.36
4.15
4.35

ที่มา : สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน

• ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความพึงพอใจในด้านการจัดหลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน สือ่ /
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และสถานที่ส�ำ หรับการจัดการเรียนการสอน
• นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ 2560

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน (จำ�แนกตามคณะ)
		
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
		
เฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
4.67
4.66
4.61
4.64
4.95
4.70

ที่มา : สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา

• วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการกีฬา คุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
• รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ต้องเป็นรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น
โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงในด้านวิชาการกีฬา คุณธรรม จริยธรรมและด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี/โท/เอก โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ในปีงบประมาณ
2560
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จำ�นวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา (จำ�แนกตามคณะ)
		
คณะ
			
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
กองพัฒนานักศึกษา		
		
รวม

จำ�นวนรางวัล/โล่ประกาศเกียรติคุณ ในด้านวิชาการ กีฬา
คุณธรรม จริยธรรม และอื่นๆ
10
15
16
9
2
7
59

ที่มา : สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายชื่อรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา (จำ�แนกตามคณะ)
คณะครุศาสตร์

ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
1 นางสาวสโรชา ฉ่ำ�เกตุ
กีฬาชักเย่อ ประเภททีม 8 คน
การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัด
				
หญิง อันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬา สงขลา
				
แห่งชาติ ครั้งที่ 45
2 นายชิษณุชา บุตรดี
กีฬาชักเย่อ ประเภททีม 8 คน
การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัด
				
ชาย อันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬา สงขลา
				
แห่งชาติ ครั้งที่ 45
3 นายเทพนารายน์ ลิ้มประสาท
กีฬาชักเย่อ อันดับที่ 1
การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัด
				
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลา
4 นายพีระพล ภู่ระย้า
กีฬาชักเย่อประเภททีม 8 คน
การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัด
				
ชาย อันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬา สงขลา
				
แห่งชาติ ครั้งที่ 45
5 นางสาวณัฎฐ์นรี ผลฉัตร์
กีฬาตะกร้อทีมชุด
การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัด
				
เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา สงขลา
				
แห่งชาติ ครั้งที่ 45
6 นางสาวสุทธณี จันทร์ศรี
กีฬาตะกร้อทีมชุด
การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัด
				
เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา สงขลา
				
แห่งชาติ ครั้งที่ 45
7 นายสุรเกียรติ ปัญญารัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์
				
ระดับอุดมศึกษา รายการทรูวิชั่นส์ แห่งประเทศไทย
				
ยามาฮ่า ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศ
				
ประเทศไทย ประจำ�ปีการศึกษา
				
2560		
8 นายอนุรักษ์ มีศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์
				
ระดับอุดมศึกษา รายการทรูวิชั่นส์ แห่งประเทศไทย
				
ยามาฮ่า ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศ
				
ประเทศไทย ประจำ�ปีการศึกษา
				
2560

35

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
20-30 มิ.ย. 2560
20-30 มิ.ย. 2560
20-30 มิ.ย. 2560
20-30 มิ.ย. 2560
20-30 มิ.ย. 2560
20-30 มิ.ย. 2560
26 ส.ค. 2560

26 ส.ค. 2560
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ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
9 นายจิระศักดิ์ เขียวหวาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์
				
ระดับอุดมศึกษา รายการทรูวิชั่นส์ แห่งประเทศไทย
				
ยามาฮ่า ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศ
				
ประเทศไทย ประจำ�ปีการศึกษา
				
2560		
10 นายสรวิศ เรียบดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์
				
ระดับอุดมศึกษา รายการทรูวิชั่นส์ แห่งประเทศไทย
				
ยามาฮ่า ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศ
				
ประเทศไทย ประจำ�ปีการศึกษา
				
2560

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
26 ส.ค. 2560

26 ส.ค. 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
1 นายพงษกร ปิ่นแสง
ผู้เข้ารอบลำ�ดับที่ 1 การแข่งขัน สมาคมบาร์เทนเดอร์ ภาคตะวันออก
4 ก.พ. 2560
				
BARTENDING เพือ่ เข้าชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย
				
ประเทศไทย งาน Pattaya
				
World Flair 2017
2 นายกิตตินันท์ วงศาโรจน์
การประกวด คลิปวีดีโอ
สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 24 ก.พ. 2560
		 นางสาวณัฐชุดา เทิดไทย
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
		 นางสาวณัฐธิชา เจริญสุข
ระดับจังหวัด หัวข้อ “ศาสตร์
				
พระราชา” ประเภททีมรางวัล
				
ชนะเลิศ ทีมที่ 1 (คลิปชื่อ
				
“ความเพียร”)		
3 นายธนกฤต พุ่มสุวรรณ
การประกวด คลิปวีดีโอ
สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 24 ก.พ. 2560
		 นายเพิ่มพูน คเชนชาติ
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
				
ระดับจังหวัด หัวข้อ “ศาสตร์
				
พระราชา” ประเภททีมรางวัล
				
ชนะเลิศ ทีมที่ 2 (คลิปชื่อ
				
“ตามรอยพ่อหลวง)
4 นายวสุพล สนุกแสน
การประกวด คลิปวีดีโอ
สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 24 ก.พ. 2560
		 นายภาณุพงษ์ ดีมาก
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับ
				
จังหวัด หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
				
ประเภททีมรางวัลชมเชย ทีมที่ 1
				
(คลิปชื่อ “กำ�ลังใจ”)		
5 นายณัฐกิตต์ หนูนันท์
การประกวด คลิปวีดีโอ
สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 24 ก.พ. 2560
		 นายธนาคาร ทองนุ่น
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
				
รางวัลชมเชยทีมที่ 2 (คลิปชื่อ
				
“อดออม”)		
6 นายณัฐดนย์ ฐานวรานุรักษ์
การประกวด คลิปวีดีโอ
สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 24 ก.พ. 2560
		 นายโภคิน กัลป์ยาพิเชฏฐ์
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
		 นางสาวกาญจนา แสงวิเชียร
ระดับจังหวัด หัวข้อ “ศาสตร์
				
พระราชา” ประเภททีมรางวัล
				
ชมเชย ทีมที่ 3 (คลิปชื่อ
				
“คำ�สอนที่พ่อบอกไว้”)
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ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
7 นายวิเชษฐ์ หิรัญชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธรร่วมกับ
24 ก.พ. 				
จากการประกวดเพลงพื้นบ้าน
กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2 มี.ค. 2560
						
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8 นางสาวศศิธร พิมพ์ทอง
การประกวด คลิปวีดีโอ
สำ�นักงานวัฒนธรรม
28 มี.ค. 2560
		 นางสาวศสิวิมล ครองสามสี
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับ จังหวัดสุพรรณบุรี
				
จังหวัด หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
				
ประเภททีมรางวัลรองชนะเลิศ
				
อันดับ 1 (คลิปชื่อ “คำ�นึงถึงพ่อ”)
9 นายณัฐดนย์ ฐานวรานุรักษ์
การประกวด คลิปวีดีโอ
สำ�นักงานวัฒนธรรม
28 มี.ค. 2560
		 นายโภคิน กัลป์ยาพิเชฏฐ์
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับ จังหวัดสุพรรณบุรี
				
จังหวัด หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
				
ประเภททีมรางวัลชมเชย ทีมที่ 3
				
(คลิปชื่อ “พลังงาน”)
10 นายพงษกร ปิ่นแสง
การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม รางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 เม.ย. 2560
				
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
				
Silpakorn mixologist 2017
11 นางสาวพิมลพรรณ ศักดิ์สุภาพ รางวัลชนะเลิศการประกวด
กระทรวงวัฒนธรรม
3 พ.ค. 2560
				
ออกแบบตราสัญลักษณ์ ในงาน
				
มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง
				
และภาคตะวันออก
12 นายพิพัฒน์พงษ์ นามรักษ์
รางวัล Popular Vote จาก
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร
13 ก.ค. 2560
		 นายภราดร ตรีรัตน์
ผลงาน “ลายผ้าบุญประดับดิน” และสหกรณ์
		 นางสาวนิตยา เรืองสีเหมือน
		 นางสาวสุพรรณา ดอนพรมมะ
13 นายพชร จันทร์ส่องแสง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 26 ก.ค. 2560
				
โครงการประกวดออกแบบ
				
เครื่องแต่งกาย ภายใต้แนวคิด
				
“เก๋ไก๋ใส่ได้ทุกวันกับผ้าชาติพันธุ์
				
นครปฐม”		
14 นางสาวสุธาศินี ดอนฟุ้งไพร
รางวัลชมเชย ฝ่ายหญิง
มหาวิทยาลัยบูรพา
20 ส.ค. 2560
				
การประกวดขับร้องเพลงไทย
				
ลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่ง
				
ประเทศไทย ครั้งที่ 19
15 นายมนตรี ขันทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25 ส.ค. 2560
				
การแข่งขันทักษะทางด้านผสม
				
เครื่องดื่ม Fair Bartending
				
competition : Flari
				
Extreme 2		
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
1 นางสาวอรพรรณ จันทร์ฉาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
25 พ.ย. 2559
				
ประเภทสะพานไม้จ�ำ ลอง
รัตนโกสินทร์
				
การแข่งขัน เพื่อสร้างสรรค์วิชาการ
				
ด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงาน
				
วิศวกรรมโยธาระดับอุดมศึกษา
				
ครั้งที่ 3		
2 นายพัฒนวิชญ์ นาคศรีโภชน์
รางวัลบทความวิจัยระดับดีเยี่ยม งานประชุมวิชาการระดับชาติ
1-3 มี.ค. 2560
				
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
				
“การจัดการเทคโนโลยีและ
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
				
นวัตกรรม” ครั้งที่ 3
มหาสารคาม		
3 นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต์ รางวัลบทความวิจัยระดับดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1-3 มี.ค. 2560
				
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
				
“การจัดการเทคโนโลยีและ
				
นวัตกรรม” ครั้งที่ 3
4 นางสาวรัตนาภรณ์ ก่ำ�จา
รางวัลบทความวิจัยระดับดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1-3 มี.ค. 2560
				
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
				
“การจัดการเทคโนโลยีและ
				
นวัตกรรม” ครั้งที่ 3
5 นางสาวสุปรียา แก้วเจริญ
รางวัลบทความวิจัยระดับดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1-3 มี.ค. 2560
				
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
				
“การจัดการเทคโนโลยีและ
				
นวัตกรรม” ครั้งที่ 3
6 นายคุณากร สีหนู
รางวัลบทความวิจัยระดับดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1-3 มี.ค. 2560
				
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
				
“การจัดการเทคโนโลยีและ
				
นวัตกรรม” ครั้งที่ 3
7 นายพีรวัส น้ำ�กลั่น
รางวัลบทความวิจัยระดับดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1-3 มี.ค. 2560
				
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
				
“การจัดการเทคโนโลยีและ
				
นวัตกรรม” ครั้งที่ 3
8 นายณัฐวุฒิ สุนทรียา
รางวัลบทความวิจัยระดับดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1-3 มี.ค. 2560
				
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
				
“การจัดการเทคโนโลยีและ
				
นวัตกรรม” ครั้งที่ 3
9 นายวุฒิชัย ไชยภักษา
รางวัล BEST STUDENT
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15-18 ก.ค. 2560
				
PAPER ในการประชุมวิชาการ
				
นานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ใน
					หัวข้อ “Globalized Thailand:
				
Connectivity, Conflict and
				
Conundrums of Thai
				
Studies” ระหว่างวันที่ 15-18
				
ก.ค. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและ
				
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
				
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
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ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
10 นางสาวชนัญญา วงศ์ดียิ่ง
รางวัล BEST PRESENTA- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
				
TION ในการประชุมวิชาการ
				
นานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13
				
ในหัวข้อ “Globalized
				
Thailand: Connectivity,
				
Conflict and Conundrums
				
of Thai Studies” ระหว่างวันที่
				
15-18 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์
				
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
				
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
11 นางสาวสุนิสา พลอาสา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
		 นายวรเดช ดิษฐยิ้ม
การทำ�ปลาเฉาทอดซอสพะแนง
หนานหนิง
				
“Innovation Cooking” ใน
				
งาน 2017 China-ASEAN
				
Vocational Education
				
Students Culinary Skill
				
Competition
12 นางสาวสุนิสา พลอาสา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
		 นายวรเดช ดิษฐยิ้ม
การทำ�เค้กข้าวเหนียวมะม่วง
หนานหนิง
				
“Innovation Cooking” ใน
				
งาน 2017 China-ASEAN
				
Vocational Education
				
Students Culinary Skill
				
Competition
13 นางสาวสุนิสา พลอาสา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
		 นายวรเดช ดิษฐยิ้ม
การทำ�หมูซอสขิงกับข้าวเหนียวดำ� หนานหนิง
				
“Innovation Cooking” ใน
				
งาน 2017 China-ASEAN
				
Vocational Education
				
Students Culinary Skill
				
Competition
14 นางสาวสุนิสา พลอาสา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
		 นายวรเดช ดิษฐยิ้ม
การทำ�ยำ�ส้มโอ “Innovation
หนานหนิง
				
Cooking” ในงาน 2017
				
China-ASEAN Vocational
				
Education Students
				
Culinary Skill Competition
15 นายสิรวิชญ์ โตหมื่นไวย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
บริษัท โตโยต้านครปฐม
		 นายทิวัตถ์ จังพานิช
การประกวดภาพยนตร์สั้น
ผู้จำ�หน่ายโตโยต้า จำ�กัด
		 นายปฏิภาณ ปุจฉาการ
ความยาวไม่เกิน 3 นาที
		 นายศุภกร สุวรรณะ
		 นายนราธิป ขาครุฑ
		 นายสุวพงศ์ ปั้นงาม
		 นายพิชาภพ พิทักษ์รัชตศักดิ์
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นครปฐม 39

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
15-18 ก.ค. 2560

10-13 ก.ย. 2560

10-13 ก.ย. 2560

10-13 ก.ย. 2560

10-13 ก.ย. 2560

24 ก.ย. 2560
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ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
16 นายธีรพล แซ่ล้อ
รางวัลชมเชย การประกวด
บริษัท โตโยต้า นครปฐม
		 นายปริญญา โชติสงฆ์
ภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน
ผู้จำ�หน่ายโตโยต้า จำ�กัด
		 นายฤทธิชัย วุฒิเสน
3 นาที
		 นายทิวากร ภู่งาม
		 นายณัฐพล สำ�ราญ

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
24 ก.ย. 2560

คณะวิทยาการจัดการ
ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
1 นักศึกษาปีที่ 3 หมู่เรียน 57/53 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน กองทัพบก		
12-13 ก.พ. 2560
		 นายวีระชัย คุ้มภัย
การประกวดภาพยนต์สั้น
		 นายอดิศร หนูนันท์
ความยาว 90 วินาที ระดับ
		 นายรณพัชร แก้วโหมดตาด
อุดมศึกษาในหัวข้อ “สืบสาน
		 นายธนพัฒน์ กิจเดช
พระราชปณิธานพร้อมใจภักดี
		 นายพัชร สามสังข์
แด่องค์ราชัน”
		 นายดรุสรณ์ ฉุนราชา
		 นายวิระ เหลืองวัฒนะวิไล
2 นักศึกษาปีที่ 2 หมู่เรียน 58/47 รางวัลชมเชยในการประกวด
กองทัพบก		
12-13 ก.พ. 2560
		 นายอนุพัฒน์ พันธ์โตดี
ภาพยนต์สั้น ความยาว 90 วินาที
		 นายอนุวัตร มูลพินิจ
ระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ
		 นางสาวชุติมา สมัครสมาน
“ขอบคุณครับครู”
		 นางสาวจิดาภา แสนใจกล้า
		 นางสาวธนาภรณ์ ทองเปรม
		 นายภูวดล ไชยกิจ (นักศึกษา
		 ปีที่ 1 หมู่เรียน 59/51)
3 นางสาวกมลชนก บุญเกิด
รางวัลชมเชยโครงการประกวด
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และชมรม
16 ก.พ. 2560
		 นางสาวปัทมาภรณ์ อิทธิประเวศน์ แผนธุรกิจปี 2559 ครั้งที่ 8
ธนาคารจังหวัดอุดรธานี
		 นายอดิศักดิ์ ศรีวราสาสน์
(ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย
		 (ทีม Fix Man Home
E-commerce)
		 Service)		
4 นายรัชชานนท์ ลิขิตธนานุกิจ
รางวัลชมเชยการแข่งขันการสร้าง เพชรบุรี และ บริษัท IMD จำ�กัด
4 ส.ค. 2560
		 นายกฤตนัย บุบผา
สื่อประชาสัมพันธ์ info graphic
		 นายเปรมชัย กลิ่นเถื่อน
ทางธุรกิจ Thailand computer
				
competition 2017
5 นักศึกษาหมู่เรียน 57/53
รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “ทำ�ตามพ่อ บริษัท โตโยต้า จำ�กัด นครปฐม
24 ก.ย. 2560
		 ร่วมกับรุ่นน้อง		
กยศ.” จากการประกวดภาพยนตร์
		 นายอนุวัตร มูลพินิจ
สั้นหัวข้อเรื่อง “พลังจิตอาสา
		 นายสุรัตน์ จิวยิ่น
ชวนทำ�ดี ตามวิถีพอเพียง”
		 นายเกียรติเกรียงไกร เที่ยนทอง
		 นางสาวจิดาภา แสนใจกล้า
		 นายธีรศักดิ์ แผวนเงิน
		 นางสาวภัคนิษฐ์กา ยลวงศ์
		 นางสาวธนาภรณ์ ทองเปรม
		 นางสาวณหทัย ดีวัน
		 นายเศรษฐณัฐ พบฤทธิ์
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ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
6 นายชัยชนะ บัวทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
บริษัท
		 นายทศพร ศิริทศพร
เรื่อง “พี่” จากการประกวด
				
ภาพยนตร์สั้นหัวข้อเรื่อง “พลัง
				
จิตอาสา ชวนทำ�ดี ตามวิถี
				
พอเพียง”		
7 นายวิทรัส หลำ�เจริญ
รางวัลชมเชย เรื่อง “สำ�นึก
บริษัท
		 นางสาวสุวพร เจริญสุข
พอเพียง” จากการประกวด
		 นายภูวดล ไชยกิจ
ภาพยนตร์สั้นหัวข้อเรื่อง “พลัง
				
จิตอาสา ชวนทำ�ดี ตามวิถี
				
พอเพียง”		
8 นายสุรัตน์ จิวยิ่น
รางวัลชมเชย เรื่อง “กิน (ไม่)
บริษัท
		 นางสาวภัคนิษฐ์กา ยลวงศ์
หมด” จากการประกวด
		 นายเศรษฐณัฐ พบฤทธิ์
ภาพยนตร์สั้นหัวข้อเรื่อ “พลัง
				
จิตอาสา ชวนทำ�ดี ตามวิถี
				
พอเพียง”
9 นางสาวธัญธิดา บุญพรหม
รางวัลชมเชย เรื่อง “ครอบครัว บริษัท
		 นางสาวสิรินรี งามศิลา
ฉันพอเพียง” จากการประกวด
		 นางสาวอรวรรณ พยัคฆ์
ภาพยนตร์สั้นหัวข้อเรื่อง “พลัง
		 นางสาวกรกนก กำ�หนด
จิตอาสา ชวนทำ�ดี ตามวิถี
		 นางสาวศิริวรรณ เมฆสง่า
พอเพียง”
		 นางสาวกานต์มณี ตั้งเต็มเกียรติ
		 นายณฐธนพร วรโชติโภคิณวัฒนา
		 นายธานาพล ดากาวงศ์
		 นายธนภัทร โยธา
		 นายชิษณุพงศ์ พงษ์ประพันธ์

นครปฐม 41

หน่วยงานที่มอบ
โตโยต้า จำ�กัด นครปฐม

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
24 ก.ย. 2560

โตโยต้า จำ�กัด นครปฐม

24 ก.ย. 2560

โตโยต้า จำ�กัด นครปฐม

24 ก.ย. 2560

โตโยต้า จำ�กัด นครปฐม

24 ก.ย. 2560

คณะพยาบาลศาสตร์
ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
1 นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยคำ�
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
มหาวิทยาลัยสยาม
		 และคณะ		
งานวิจัยทางการพยาบาล เรื่อง
				
การศึกษาผลของโปรแกรม
				
การป้องกันการพลัดตกหกล้ม
				
ในบ้านของผู้สูงอายุ
2 นายบุญญฤทธิ์ ลี้ธนรุ่งเรือง
รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสยาม
		 และคณะ		
ทางการพยาบาล ชื่อนวัตกรรม
				
“แบบจำ�ลองการสอนสุขศึกษา
				
โรคไขมันในหลอดเลือด”
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วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
5 เม.ย. 2560

5 เม.ย. 2560
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กองพัฒนานักศึกษา
ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
1 นางสาวเกตุวดี พุทจิระ
เหรียญทอง จากกีฬา กรีฑาเดิน สำ�นักงานคณะกรรมการ
				
5,000 เมตร หญิง
การอุดมศึกษา จัดการแข่งขันที่
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 นายภาสพงศ์ อ่ำ�สำ�อาง
เหรียญทอง จากกีฬา กรีฑา
สำ�นักงานคณะกรรมการ
				
กระโดดค้ำ�ถ่อ ชาย
การอุดมศึกษา จัดการแข่งขันที่
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 นายบุรินทร์ แก่นจันทร์
เหรียญเงิน จากกีฬามวยไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการ
				
สมัครเล่นชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท การอุดมศึกษา จัดการแข่งขันที่
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 นายกลวิทย์ แก้วเกตุ
เหรียญทองแดง จากกีฬา
สำ�นักงานคณะกรรมการ
		 นายจิระศักดิ์ เขียวหวาน
เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย
การอุดมศึกษา จัดการแข่งขันที่
		 นายณัฐพล สาวเสม			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
		 นายณัฐวุฒิ สายุทธ
		 นายธราดล วิจารณาสิทธิ์
		 นายปรัชญา บุญอิ่มยิ่ง
		 นายปัณณธร ศิริภากรณ์
		 นายสุรเกียรติ ปัญญารัตน์
		 นายอนุกูล สัสดี
		 นายไกรวิชญ์ ไพลกลาง
5 นายฤชากร ลูกอินทร์
เหรียญทองแดง จากกีฬามวยไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
				
สมัครเล่นชาย รุ่นไลท์มิดเดิลเวท การอุดมศึกษา จัดการแข่งขันที่
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 นางสาวน้ำ�ฝน จำ�เริญดี
กีฬามวยสากลสมัครเล่น
สำ�นักงานคณะกรรมการ
				
รุ่นแบนตั้มเวทหญิง
การอุดมศึกษา จัดการแข่งขันที่
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 นางสาวนลิสา คชวงษ์
กีฬายูยิตสู ต่อสู้บุคคลหญิง
สำ�นักงานคณะกรรมการ
						
การอุดมศึกษา จัดการแข่งขันที่
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
21 ก.พ. 2 มี.ค. 2560
21 ก.พ. 2 มี.ค. 2560
21 ก.พ. 2 มี.ค. 2560
21 ก.พ. 2 มี.ค. 2560

21 ก.พ. 2 มี.ค. 2560
21 ก.พ. 2 มี.ค. 2560
21 ก.พ. 2 มี.ค. 2560

นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

• วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศในระดับเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนดและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
• นักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2559
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คณะ
		
คณะครุศาสตร์		
คณะพยาบาลศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉลี่ยรวม

จำ�นวนนักศึกษาที่ผ่าน
นักศึกษาระดับ
มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
(คน)
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
104
418
27
45
315
1,247
216
858
384
1,097
1,046
3,665

นครปฐม 43

ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านมาตรฐานทาง
ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ)
24.88
60.00
25.26
25.17
35.00
28.54

ที่มา : สถาบันภาษา

นักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ผ่านมาตรฐานทางด้าน IT

• วัตถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มที กั ษะ ความรูค้ วามสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
ที่เป็นที่ยอมรับ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
• นักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ผ่านมาตรฐานทางด้าน IT หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ภาคปกติ
ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ที่มีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรที่ได้การรับรองจากองค์กรวัดมาตรฐานความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Microsoft Certificate, CISCO เป็นต้น

จำ�นวนนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานทางด้าน IT (จำ�แนกตามคณะ)
จำ�นวนนักศึกษาที่ได้รับ
นักศึกษาระดับ
ร้อยละของนักศึกษา
คณะ
ใบประกาศนียบัตร/ผ่าน ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/
		
มาตรฐานทางด้าน IT (คน) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ผ่านมาตรฐานทางด้าน IT
				
(ร้อยละ)
คณะครุศาสตร์		
28
418
6.73
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1,247
0.08
		
(เป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลง
		
ผู้บริหาร และในปี
		
งบประมาณปัจจุบัน
		
คณะได้มีการนำ�ข้อบกพร่อง
		
มาแก้ไขโดยการจัดส่ง
		
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
		
เข้าสอบ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230
1,097
20.97
คณะวิทยาการจัดการ
22
858
2.56
คณะพยาบาลศาสตร์		
45
45
100.00
รวม
326
3,665
8.99
ที่มา : สำ�นักคอมพิวเตอร์
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จำ�นวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำ�งาน
(Work Integrated Learning : WIL)

• วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะทางสังคม (Generic Skills) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะอาชีพ
(Professional Skills) และทักษะทางด้านโครงงาน (Project Skills) ผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็น
การเสริมสร้างความสามารถในการทำ�งานให้กับนักศึกษา
• การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำ�งาน (Work Integrated Learning : WIL) หมายถึง การจัดการเรียนรู้
ในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ (Professional) เข้าด้วยกันภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำ�งานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษาเป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ทำ�งานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน
อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำ�นวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำ�งาน (จำ�แนกตามคณะ)
คณะ
จำ�นวน		
ชื่อหลักสูตร		 ชื่อสถานประกอบการ/สถานฝึกประสบการณ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
1
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
- โรงแรม คาลิมา รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต
สังคมศาสตร์		 โรงแรม		
- โรงแรม เซนทารา ซีวิว รีสอร์ทเขาหลัก
คณะวิทยาการจัดการ
1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- บริษัท สหเจริญ ฟีด จำ�กัด
					
- บริษัท เอส เค การบัญชีและภาษีอากร จำ�กัด
					
- สำ�นักงานบัญชีกฤตสมบูรณ์
					
- บริษัท ทีเแอนด์ที แอคเคาติ้ง จำ�กัด
					
- บริษัท ทีเแอนด์ที สอบบัญชี จำ�กัด

จำ�นวนหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์

• วัตถุประสงค์ 1) ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง 2) ช่วยให้ผเู้ รียนได้รับความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม 3) ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลายและสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ
• การบูรณาการระหว่างศาสตร์ หมายถึง การนำ�ศาสตร์หรือความรู้ในรายวิชาต่างๆ ตั้งแต่ 2 รายวิชาขึน้ ไป ที่สัมพันธ์กันนำ�มา
เข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพื่อนำ�มาจัดเป็นการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อเดียวกัน เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชาและเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียน
• หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำ�นวนหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ (จำ�แนกตามคณะ)
คณะ
จำ�นวน
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อรายวิชาที่บูรณาการร่วมกัน
						
คณะวิทยาศาสตร์และ
1 ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น
เทคโนโลยี					 (4018801)
				
2. การเขียนแบบทางอุตสาหกรรม (4018802)
				
3. การเขียนแบบทางอุตสาหกรรมด้วย
					 คอมพิวเตอร์ (4018803)
				
4. ฟิสิกส์รังสีการแพทย์พื้นฐาน (4018502)
				
5. การป้องกันอันตรายจากรังสีและวัสดุ
					 กำ�บังรังสี (4018503)

วันที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตร
2 ส.ค. 2560
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คณะ
จำ�นวน
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อรายวิชาที่บูรณาการร่วมกัน
						
				
6. มลพิษทางสิ่งแวดล้อม (4018710)
				
7. ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม (4018712)
				
8. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4018805)
				
9. วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
					 (4018806)
				
10. ไมโครโพรเซสเซอร์ (4018807)
คณะวิทยาการจัดการ
1
ธุรกิจศึกษา
วิชาชีพครู		

นครปฐม 45
วันที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตร

23 ก.ย. 2558

จำ�นวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น

• วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
• หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็นหลักสูตรทีต่ อบสนองความหลากหลายของปัญหามุง่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้เหมาะสมกับเพศ วัย มีความสมดุลทัง้ ด้าน
ความรู้ ความคิด และทักษะเป็นกระบวนการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั จิ ริงจนเกิดทักษะและสามารถนำ�ไปใช้กบั สถานการณ์อนื่ ได้อย่าง
เหมาะสม
2. เป็นหลักสูตรทีส่ ง่ เสริมให้ทอ้ งถิน่ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์จากการเรียนรู้
ท้องถิน่ ตนเอง เป็นการเชือ่ มโยงระหว่างการเรียนกับชีวติ จริงและการทำ�งาน รวมทัง้ ปลูกฝังให้ผเู้ รียนมีความรักและความผูกพันกับท้องถิน่
ของตนมีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
3. เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการดำ�เนินชีวิตจริงและมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ไม่แยกส่วนของกระบวนการเรียนรู้
โดยผู้เรียนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้คอยให้คำ�แนะนำ�ให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลืออำ�นวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อันจะนำ�ไปสู่การคิดเป็น ทำ�เป็น และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
4. เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในด้านศีลธรรม จริยธรรม และการธำ�รงไว้ซึ่งสังคม
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดศรัทธาเชื่อมั่นในภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนและของประเทศชาติ
• หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำ�นวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น (จำ�แนกตามคณะ)
		ประเด็นที่ตอบสนองความ
คณะ
จำ�นวน		
ชื่อหลักสูตร
					
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์
8 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
			 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
			 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
			 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
				 การศึกษา
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วันที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตร
12 มี.ค. 2555
16 ม.ค. 2556
22 ม.ค. 2556
3 มี.ค. 2557
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Nakhon
Pathom
Rajabhat University
		ประเด็นที่ตอบสนองความ
คณะ
จำ�นวน			
ชื่อหลักสูตร
						
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น
			 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาชีพครู		
			 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาพลศึกษา		
			 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
			 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
19 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
และสังคมศาสตร์			 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลัก
						
ธรรมาภิบาล
						
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มี
						
ความสามารถในงานวิจัยที่
						
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
						
การบริหารงานภาครัฐและ
						
ท้องถิ่น		
			 2. ศิลปศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
				 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ความสามารถ มีทักษะในงาน
						
พัฒนาชุมชน มีเจตคติที่ดี
						
ในงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้
						
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
						
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
						
ท้องถิ่น และสังคม
						
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
						
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
						
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
						
พัฒนาชุมชน		
			 3. ครุศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
				 สาขาวิชาสังคมศึกษา
คุณลักษณะพิเศษด้านเทคนิค
						
วิธีวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ
						
มีความเป็นกัลยาณมิตร
						
และมีความสามารถในการ
						
บูรณาการองค์ความรู้ทาง
						
สังคมศึกษาเพื่อพัฒนา
						
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
			 4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
				 (ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)
ความรู้คู่คุณธรรม มีความ
						
รับผิดชอบ สามารถพัฒนา
						
ตนเองและสร้างคุณประโยชน์
						
สู่สังคม

วันที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตร
13 พ.ย. 2557
25 พ.ค. 2560
7 มิ.ย. 2560
17 ส.ค. 2560
17 ก.พ. 2554

6 ก.ค. 2555

6 ก.ค. 2555

20 ธ.ค. 2555
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รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

		ประเด็นที่ตอบสนองความ
คณะ
จำ�นวน			
ชื่อหลักสูตร
						
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น
			 5. ศิลปศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ
				 สาขาวิชาภาษาจีน		รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่
						
ที่ได้รับมอบหมาย และสังคม
						
ส่วนรวม มีจิตเพื่อสาธารณ						
ประโยชน์ อีกทั้งมีทักษะใน
						
การแก้ไขปัญหาตามสถาน						
การณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
			 6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
				 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการวิจัยทาง
						
ภาษาและวัฒนธรรม
						
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
						
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
						
รับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ�
						
ทางวิชาการคิดเป็น ทำ�เป็น
						
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
			 7. ครุศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
				 สาขาวิชาภาษาจีน
คุณธรรม จริยธรรม
						
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
			 8. ครุศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
				 สาขาวิชาศิลปศึกษา		คุณธรรม จริยธรรม มีความ
						
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีจิต						
สำ�นึกที่ดีต่อสังคม สามารถ
						
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่าง
						
มีความสุข และส่งเสริมทำ�นุ
						
บำ�รุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
			 9. ศิลปศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
				 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
คุณธรรม จริยธรรมและจิต				 สารสนเทศศาสตร์		สำ�นึกที่ดี มีความรับผิดชอบ
						
ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
			 10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
				 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณลักษณะพิเศษทางด้าน
						
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
						
- เพื่อพัฒนาบัณฑิตทาง
						
รัฐประศาสนศาสตร์ให้มี
						
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
						
เสียสละ
11. ศิลปศาสตรบัณฑิต
- เพื่อพัฒนาบัณฑิตหลักสูตร
			
				 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
						
ภาษาอังกฤษธุรกิจให้มี
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นครปฐม 47
วันที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตร
29 พ.ค. 2556

11 ก.ย. 2556

23 ก.ย. 2558
1 ต.ค. 2558

8 มี.ค. 2559

5 มิ.ย. 2559

2 ก.ย. 2559
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Nakhon
Pathom
Rajabhat University
		ประเด็นที่ตอบสนองความ
คณะ
จำ�นวน			
ชื่อหลักสูตร
						
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น
						
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
						
เสียสละและมีความรับผิดชอบ
						
ต่อสังคม		
			 12. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- เพื่อพัฒนาบัณฑิต ให้มี
						
คุณธรรม จริยธรรม จิต
						
สาธารณะและพัฒนาสังคม
						
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
			 13. ครุศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
				 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม มี
						
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
						
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
						
และสังคมและมีความ
						
รับผิดชอบต่อสังคม
			 14. ครุศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
				 สาขาวิชาภาษาไทย
คุณธรรม จริยธรรม มี
						
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
						
รับผิดชอบต่อตนเองและ
						
สังคม		
			 15. ครุศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
				 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คุณธรรม จริยธรรม มี
						
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
						
รับผิดชอบต่อตนเองและ
						
สังคม		
			 16. ศิลปศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความ
				 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
						
ส่วนรวมและประเทศชาติ
			 17. ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
				 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
						
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีจิต
						
สำ�นึกทีด่ ตี อ่ สังคม สร้างสรรค์
						
งานออกแบบที่มีบทบาทต่อ
						
การส่งเสริมทำ�นุบารุงศิลป						
วัฒนธรรมของชาติ
18. ศิลปศาสตรบัณฑิต
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คณะ
จำ�นวน
				 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
คุณลักษณะพิเศษด้านความรู้
						
ความเข้าใจด้านสังคมและ
						
วัฒนธรรมทั้งของไทย และ
						
เอเซีย สามารถสื่อสารและ
						
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้

วันที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตร

21 ก.พ. 2560

20 มิ.ย. 2560

27 มิ.ย. 2560

21 ธ.ค. 2560

28 ธ.ค. 2560
8 มี.ค. 2561

8 มี.ค. 2561
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รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

		ประเด็นที่ตอบสนองความ
คณะ
จำ�นวน			
ชื่อหลักสูตร
						
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น
			 19. ศิลปศาสตรบัณฑิต
- เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางการ
				 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มี
						
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
						
เสียสละ มีความรับผิดชอบ
						
ต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ
คณะวิทยาศาสตร์
25 1. หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
และเทคโนโลยี			 สาขาวิชาการจัดการอาหาร
ศักยภาพของชุมชน
			 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาเคมี		
ศักยภาพของชุมชน
			 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ศักยภาพของชุมชน
			 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศักยภาพของชุมชน
				 อุตสาหกรรม		
			 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาฟิสิกส์		
ศักยภาพของชุมชน
			 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาฟิสิกส์		
ศักยภาพของชุมชน
			 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาฟิสิกส์		
ศักยภาพของชุมชน
			 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ศักยภาพของชุมชน
			 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
			 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
			 11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
			 12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศักยภาพของชุมชน
			 13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ศักยภาพของชุมชน
			 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศักยภาพของชุมชน
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
คณะ
จำ�นวน
				 สาขาวิชาชีววิทยา
ศักยภาพของชุมชน
			 16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ศักยภาพของชุมชน
			 17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาเคมี

49

นครปฐม 49
วันที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตร
22 มี.ค. 2561

17 พ.ค. 2555
13 ก.พ. 2556
22 มี.ค. 2556
29 มี.ค. 2556
18 เม.ย. 2556
18 เม.ย. 2556
18 เม.ย. 2556
29 พ.ค. 2556
28 ส.ค. 2556
9 ก.ย. 2556
3 ต.ค. 2556
3 ต.ค. 2556
3 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
31 มี.ค. 2557
18 ก.ย. 2558
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		ประเด็นที่ตอบสนองความ
คณะ
จำ�นวน			
ชื่อหลักสูตร
						
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น
			 18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาชีววิทยา
			 19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาฟิสิกส์		
			 20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา
				 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
			 21. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศักยภาพของชุมชน
				 การอาหาร		
			 22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศักยภาพของชุมชน
			 23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศักยภาพของชุมชน
			 24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ศักยภาพของชุมชน
			 25. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศักยภาพของชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ
11 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 ประชาสัมพันธ์		
ศักยภาพของชุมชน
			 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศักยภาพของชุมชน
			 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 การจัดการทั่วไป
ศักยภาพของชุมชน
			 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศักยภาพของชุมชน
			 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 การตลาด		
ศักยภาพของชุมชน
			 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 การจัดการโลจิสติกส์
ศักยภาพของชุมชน
			 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศักยภาพของชุมชน
			 8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 การบัญชี		
ศักยภาพของชุมชน
			 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 การจัดการทั่วไป
ศักยภาพของชุมชน
			 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 การเงินและการธนาคาร
ศักยภาพของชุมชน
			 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
				 ธุรกิจระหว่างประเทศ
ศักยภาพของชุมชน

วันที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตร
18 ก.ย. 2558
1 ต.ค. 2558
1 ต.ค. 2558
29 ก.พ. 2559
27 ก.ค. 2559
5 ส.ค. 2559
5 ส.ค. 2559
20 มิ.ย. 2560
16 ม.ค. 2556
16 ม.ค. 2556
19 ก.พ. 2556
29 พ.ค. 2556
20 มิ.ย. 2556
20 มิ.ย. 2556
26 ก.ค. 2556
5 ส.ค. 2559
31 ต.ค. 2559
12 ต.ค. 2559
20 ต.ค. 2559
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1

ประเด็นยุทธศาสตร์

2

2

3

4

งานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น

• วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบ
แบบแผนในการค้นหาคำ�ตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่
ผ่านการกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
• การถ่ายทอดองค์ความรู้ หมายถึง การถ่ายทอด
ความรูท้ อี่ ยูใ่ นศาสตร์ ได้แก่ ความคิดรวบยอด หลักการ
วิธีการที่อยู่ในตำ�ราอยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัว
บุคคลที่สั่งสมกันมา เพื่อพัฒนาหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้กับท้องถิ่น
• งานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยหรือ
การถ่ายองค์ความรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ หรือตาม
ความจำ�เป็น หรือเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น

จำ�นวนงานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น
(จำ�แนกตามคณะ/สถาบัน)

คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
สถาบันวิจัย		
รวม

51

นครปฐม 51

จำ�นวนเรื่อง
3
13
37
9
3
5
70
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รายชื่องานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาชุมชน/ท้องถิ่น
ที่ได้รับประโยชน์ (จำ�แนกตามคณะ)
คณะครุศาสตร์

ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
1 การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผล เขตพื้นที่การศึกษาสำ�นักงานเขต อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
		 การทดสอบ O-NET ของนักเรียน
พื้นที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
		 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
		 ปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556
นครปฐม เขต 2 และสำ�นักงานเขต
		 ในเขตพื้นที่การศึกษา สำ�นักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
		 พื้นที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
(เฉพาะจังหวัดนครปฐม)
		 สำ�นักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
		 นครปฐม เขต 2 และสำ�นักงานเขต
		 พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
		 (เฉพาะจังหวัดนครปฐม)		
2 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
		 ท้องถิ่นสำ�หรับเกษตรกรชาวสวนส้มโอ นครปฐม อำ�เภอสามพราน
		 จังหวัดนครปฐม		
อำ�เภอนครชัยศรี
3 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
		 เรื่องส้มโอ		
นครปฐม อำ�เภอสามพราน
				
อำ�เภอนครชัยศรี

ระยะเวลา
ธ.ค. 2559

มิ.ย. 2560
มิ.ย. 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
1 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม ณัชชาผ้าไทย ตำ�บลคลองนกกระทุง อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อำ�เภอบางเลน
		 ณัชชาผ้าไทย จังหวัดนครปฐม
2 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม Oriental Motifs ซอย 9
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ถนนราชวิถี ตำ�บลสนามจันทร์
		 ORIENTAL MOTIFS
อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัด
				
นครปฐม		
3 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม ผลิตภัณฑ์จากผ้า ตำ�บลบางกระเบา อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
		 ผ้าด้นมือตำ�บลบางกระเบา
4 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสระบัวก่ำ�
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำ�บลหนองมะค่าโมง อำ�เภอ
		 ผ้าทอบ้านสระบัวก่ำ�
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี		
5 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม ผ้าทอบ้านหนองลิง บ้านหนองลิง อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซอย 2 ตำ�บลบ่อสุพรรณ อำ�เภอ
		 ผ้าทอบ้านหนองลิง		
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี		
6 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม วิสาหกิจกระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำ�บลทุ่งคอก อำ�เภอสองพี่น้อง
		 ผ้าทอพื้นเมือง (กระเป๋าแคสวาส)
จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลา
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560

ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
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นครปฐม 53

ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
ระยะเวลา
7 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม ศศิวิมลเครื่องหนัง ถนนรถไฟ
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ
ก.พ.-ก.ค. 2560
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำ�บลพระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง
		 ศศิวิมลเครื่องหนัง		
จังหวัดนครปฐม			
8 โครงการค่ายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหุบรัก อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
มิ.ย. 2560
		 สำ�หรับเด็กและเยาวชน
9 รูปแบบการจัดการความรู้พันธุ์ส้มโอ
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ต.ค. 2560
		 นครชัยศรีเพื่อการดำ�รงอยู่อย่างยั่งยืน นครปฐม อำ�เภอสามพราน
				
อำ�เภอนครชัยศรี		
10 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหาร วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลาง
อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกลุ ปีงบประมาณ
		 จัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับ
ฝั่งตะวันตก				
2560
		 ขีดความสามารถในการแข่งขันใน
		 ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา
		 วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลางฝั่ง
		 ตะวันตก		
11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขีด
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
ปีงบประมาณ
		 ความสามารถ เพื่อสร้างเส้นทางและ					
2560
		 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
		 อย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก
		 ของประเทศไทย		
12 การพัฒนาขีดความสามารถทุน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
ปีงบประมาณ
		 ทรัพยากรมนุษย์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิง					
2560
		 สุขภาพในภูมิภาคตะวันตก เพื่อยก
		 ระดับสู่มาตรฐานท่องเที่ยวอย่างมี
		 คุณภาพ		
13 การพัฒนาศักยภาพ และเส้นทาง
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
ปีงบประมาณ
		 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน					
2560
		 ภูมิภาคตะวันตก เพื่อยกระดับขีด
		 ความสามารถการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
ระยะเวลา
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติในการเพิ่ม
นักเรียน ระดับประถมศึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
ก.พ. 2560
		 ความรู้ทางพืชสมุนไพรและการนำ�ไปใช้ ตอนปลายของโรงเรียนวัดทุ่งรี
		 ประโยชน์		
และโรงเรียนวัดบ่อน้ำ�พุ
2 โครงการการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือม
อาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง
ก.พ. 2560
		 บูรณาการแหล่งการเรียนรู้รักษ์
โรงเรียนวัดทัพหลวง
		 สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจ
		 พอเพียง		
3 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม วิสาหกิจชุมชนถั่วเทพ ตำ�บล
ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
ก.พ.-ก.ค. 2560
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
บางเตย อำ�เภอสามพราน
		 ธัญพืชอัดแท่งพร้อมบริโภค
จังหวัดนครปฐม			
4 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม มาลัยเบเกอรี่ ทางหลวงแผ่นดิน ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
ก.พ.-ก.ค. 2560
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
หมายเลข 3415 ตำ�บลท่าตลาด
		 ขนมปังมะพร้าวน้�ำ หอม
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
5 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม กุนเชียงหมูหงส์หยก ตำ�บลบ้านสิงห์ ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อำ�เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
		 กุนเชียงพร้อมบริโภค
6 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม วิสาหกิจชุมชนทัพหลวง ตำ�บล
ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทัพหลวง อำ�เภอเมืองนครปฐม
		 กาละแม		
จังหวัดนครปฐม			
7 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม ข้าวตราพระคุณแม่ ตำ�บลหอมเกร็ด อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
		 เครื่องดื่มเสริมสุขภาพจากข้าว
8 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม วิสาหกิจชุมชนมะขามทอง
อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำ�บลตะคร้�ำ เอน อำ�เภอท่ามะกา
		 เต้าเจี้ยวสด		
จังหวัดกาญจนบุรี
9 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม เจเจ โบ (เลิฟ อะโล) ตำ�บล
อาจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
สระสี่มุม อำ�เภอกำ�แพงแสน
		 ว่านหางจระเข้ เจเจ โบ (เลิฟ อะโล) จังหวัดนครปฐม			
10 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม ปราณิสา ตำ�บลบางกระทึก
ผศ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
		 สมุนไพรบำ�รุงผมจีวา
11 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม บ.เซนต์บิวตี้คอสเมติก
อาจารย์ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำ�บลท่าตลาด อำ�เภอสามพราน
		 เซรั่มมะหาด		
จังหวัดนครปฐม			
12 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม สมุนไพรมิสโคโค่ ตำ�บลท่าไม้
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัด
		 สมุนไพร Miss Coco
สมุทรสาคร			
13 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำ�บลบางยี่รงค์ อำ�เภอบางคนที
		 สครับขัดผิวกากมะพร้าว
จังหวัดสมุทรสงคราม		
14 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม แปรรูปปลา แก้วทองอาหารไทย อาจารย์เพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาปลาสลิด
ตำ�บลบ้านโพธิ์ อำ�เภอเมือง
		 ทอดกรอบ		
จังหวัดสุพรรณบุรี		
15 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรม ข้าวหลามแม่แอ๊ด ถนนริมทาง
อาจารย์ศรัณยา จังโส
		 เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าวหลาม
รถไฟตะวันตก ตำ�บลนครปฐม
		 แม่แอ๊ด		
อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัด
				
นครปฐม			
16 โครงการบริการวิชาการด้านการสร้าง ครู อาจารย์นักวิชาการ ชาวบ้าน อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
		 และใช้งานคิวอาร์โค้ดสำ�หรับครูและ
ที่สนใจ อำ�เภอนครชัยศรี
		 บุคคลทั่วไป อำ�เภอนครชัยศรี
		 จังหวัดนครปฐม		
17 การศึกษาสมบัติของดินภายหลัง
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
		 การฟื้นฟูสวนส้มโอจากสภาพน้ำ�ท่วม นครปฐม อำ�เภอสามพราน
		 พื้นที่จังหวัดนครปฐม
อำ�เภอนครชัยศรี		
18 การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ประชากรในเขตแม่น้ำ�นครชัยศรี อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
		 ขนาดเล็กไขมันสูงในน้ำ�ทิ้งโรงงาน
และแม่น้ำ�ท่าจีน
		 อุตสาหกรรมเพื่อการบำ�บัดน้ำ�เสียและ
		 การผลิตน้ำ�มัน

ระยะเวลา
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560

พ.ค. 2560

พ.ค. 2560
พ.ค. 2560
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ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
19 การศึกษาเอกลักษณ์พันธุ์ของส้มโอ
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด อาจารย์ ดร.เสาวนี คงศรี
		 พันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้�ำ ผึ้งในพื้นที่ นครปฐม อำ�เภอสามพราน
รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
		 จังหวัดนครปฐมด้วยเครื่องหมาย
อำ�เภอนครชัยศรี
		 AFLP		
20 การศึกษาสาเหตุของอาการใบหงิกใน เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
		 ส้มโอพื้นที่จังหวัดนครปฐม
นครปฐม อำ�เภอสามพราน
รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
				
อำ�เภอนครชัยศรี		
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ
21 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ตำ�บลหนองนกไข่ จังหวัด
อาจารย์มงคล รอดจันทร์
		 การเพาะปลูกกล้วยไม้เพื่อการส่งออก สมุทรสาคร		
อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
		 บนแผนที่ภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย			
อาจารย์ ดร.ภรัณยา อำ�มฤครัตน์
		 อินเทอร์เน็ต ตำ�บลหนองนกไข่
		 จังหวัดสมุทรสาคร
22 การพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำ�สวน เกษตรกรสวนกล้วยไม้ ตำ�บล
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร
		 กล้วยไม้ด้วยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ หนองนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร
อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
		 ตำ�บลหนองนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร
23 การจัดการปุ๋ยเชิงบูรณาการเพื่อการผลิต ตำ�บลห้วยหมอนทอง อำ�เภอ
รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
		 พืชอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ตำ�บล
กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
		 ห้วยหมอนทอง อำ�เภอกำ�แพงแสน
		 จังหวัดนครปฐม		
24 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลาง อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า
		 การเรียนรู้ผ่านศูนย์บทเรียน
ตอนล่าง
		 อิเล็กทรอนิกส์ส�ำ หรับนักเรียนระดับ
		 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยสื่อ
		 ออนไลน์ที่หลากหลาย : กรณีศึกษา
		 โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลาง
		 ตอนล่าง		
25 รูปแบบการมีส่วนร่วมของเยาวชนใน ชุมชนคลองวังตะกู
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
		 ชุมชนเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ�
		 ในคลองวังตะกู ตำ�บลวังตะกู
		 อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
26 การสร้างเครือข่ายนักศึกษาและ
ชุมชนคลองวังตะกู
อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
		 บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวัง
		 คุณภาพน้ำ�ทิ้งในชุมชนมหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏนครปฐม ก่อนปล่อยสู่คลอง
		 วังตะกู		
27 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์
โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลาง ผศ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
		 ข้อมูลเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ตอนล่าง
		 สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
		 ที่มีการบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญา
		 ท้องถิ่น โดยการนำ�เสนอผ่านสื่อ
		 ออนไลน์ที่หลากหลาย กรณีศึกษา
		 โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคกลาง
		 ตอนล่าง		
28 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากกาก
โรงงานผลิตน้�ำ ตาลในท้องถิ่น
ผศ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
		 น้�ำ ตาลอ้อยในการกำ�จัดสารอินทรีย์
		 ระเหยง่าย (VOCs)
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ระยะเวลา
มิ.ย. 2560

ก.ย. 2560
ต.ค. 2559

ต.ค. 2559
ต.ค. 2559

ต.ค. 2559

ต.ค. 2559

ต.ค. 2559

ต.ค. 2559
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ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
29 การเพิ่มมูลค่าของกากน้ำ�ตาลโดย
โรงงานผลิตน้ำ�ตาลในท้องถิ่น
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
		 การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรต
30 การศึกษาความหลากหลายทาง
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม รศ.ดร.พงษนาถ นาถวรานันต์
		 พันธุกรรมของมะพราวในพื้นที่
การเกษตร สำ�นักงานเกษตร
		 ภาคตะวันตกโดยเทคนิค AFLP
จังหวัดและสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ
		 (Amplified fragment length
ต่างๆ
		 polymorphism) เพื่อการอนุรักษ
		 พันธุพืช		
31 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของ
อำ�เภอนครชัยศรี ในจังหวัด
อาจารย์ ดร.พิทกั ษ์พงศ์ ป้อมปราณี
		 ข้าวหอมนครชัยศรี ในจังหวัดนครปฐม นครปฐม		
32 การศึกษากระบวนการหมักดองผัก
ตำ�บลห้วยด้วน อำ�เภอดอนตูม
อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
		 พื้นบ้านลาวครั่ง ตำ�บลห้วยด้วน
จังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
33 การกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือก
ภาคเกษตรกรรม และภาค
อาจารย์ ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
		 ส้มโอเพื่อต้านอนุมูลอิสระ และต้าน
อุตสาหกรรมในท้องถิ่นจังหวัด
		 จุลินทรีย์ในการยืดอายุการเก็บรักษา นครปฐม
		 กุ้งขาว		
34 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ชุมชนคลองวังตะกู
ผศ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
		 คลองวังตะกูอย่างยั่งยืนโดยความ
		 ร่วมมือระหว่างชุมชนและสถานศึกษา
		 ในท้องถิ่น		
35 โครงการบำ�บัดน้�ำ ทิ้งขั้นต้นจากชุมชน ชุมชนคลองวังตะกู
อาจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
		 วังตะกูก่อนปล่อยสู่คลองวังตะกูโดย
		 ชีววิถี		
36 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบ ชุมชนคลองวังตะกู
อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
		 การบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยผักตบชวา
		 แบบควบคุมเขต ในคลองวังตะกู
37 การใช้ผงคาร์บอนและถ่านกัมมันต์จาก โรงงานผลิตน้ำ�ตาลในท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
		 กากน้ำ�ตาลเป็นสารตัวเติมในยาง
		 ธรรมชาติ		

ระยะเวลา
ต.ค. 2559
ต.ค. 2559

ต.ค. 2559
พ.ย. 2559
พ.ย. 2559

ธ.ค. 2559

ธ.ค. 2559
ธ.ค. 2559
ธ.ค. 2559

คณะวิทยาการจัดการ
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
1 รูปแบบการจัดการความรู้แบบมี
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
		 ส่วนร่วมสำ�หรับส้มโอนครปฐม
นครปฐม อำ�เภอสามพราน
				
อำ�เภอนครชัยศรี		
2 การบริการจัดการแนวทางการป้องกัน หมู่บ้านต้นแบบในจังหวัด
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
		 และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
สมุทรสาคร
		 ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน : ศึกษา
		 กรณีหมู่บ้านต้นแบบในจังหวัด
		 สมุทรสาคร		
3 การสร้าง การรับรู้ ภาพลักษณ์
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันนท์
		 และอัตลักษณ์ที่มีต่อส้มโอ จังหวัด
นครปฐม อำ�เภอสามพราน
		 นครปฐม		
อำ�เภอนครชัยศรี

ระยะเวลา
ต.ค. 2559
ต.ค. 2559

ต.ค. 2559
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ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
4 โครงการแยก แลก จากการจัดการขยะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหลักเมตร อาจารย์กสมล ชนะสุข
		 อย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับ
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
		 ประถมศึกษา		
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น
				
จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร
				
และราชบุรี		
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดวังตะกู อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง
		 “การสร้างสรรค์สื่อ Infographic
และโรงเรียนวัดไผ่ล้อมพูลประชา		 ทางการตลาดด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป อุปถัมภ์
		 สำ�หรับนักเรียนจังหวัดนครปฐม
6 โครงการพัฒนาผู้ประกาศเสียงตามสาย โรงเรียนวัดทัพยายท้าว นักเรียน อาจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร
		 รุ่นเยาวชน		
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
		 บริษัทส่งออกจำ�ลองแบบมีส่วนร่วมของ ในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
		 ผู้เพาะเลี้ยงในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
		 เพื่อการส่งออก		
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกงลาด อาจารย์สมใจ เภาด้วง
		 จัดทำ�บัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ โรงเรียนจันทร์สว่างกูล
		 ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มชาวบ้าน กลุ่ม OTOP
				
หน่วยงานเทศบาลบ่อพลับ
				
และผู้สนใจ		
9 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
		 โดยเทคโนโลยีรหัส คิวอาร์และ
นครปฐม อำ�เภอสามพราน
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
		 บรรจุภัณฑ์การค้าปลีกสำ�หรับส้มโอใน อำ�เภอนครชัยศรี
		 จังหวัดนครปฐม		

นครปฐม 57
ระยะเวลา
ม.ค. 2560

ม.ค. 2560

ก.พ. 2560
ก.พ. 2560

มี.ค. 2560

พ.ย. 2560

คณะพยาบาลศาสตร์
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ตำ�บลรางกระทุ่ม อำ�เภอบางเลน อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
		 ชุมชนของเทศบาล ตำ�บลรางกระทุ่ม จังหวัดนครปฐม		
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
		 อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม			
อาจารย์วิไล ตาปะสี
2 ความรู้ ทัศนคติ ภาวะสุขภาพ และ
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัด ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
		 ประสบการณ์การใช้สารเคมีกำ�จัด
นครปฐม อำ�เภอสามพราน
อาจารย์พรพรรณ สุดใจ
		 ศัตรูพืชของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ : อำ�เภอนครชัยศรี		
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
		 กรณีศึกษาอำ�เภอนครชัยศรี
		 อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ผูส้ งู อายุในเขตอำ�เภอเมืองนครปฐม อาจารย์เรียม นมรักษ์
		 ครอบครัวต่อพฤติกรรมการบริโภค
		 อาหารในผู้สูงอายุภาวะน้�ำ หนักเกิน
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สถาบันวิจัย
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
		 ผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลายี่สก
ตำ�บลพงตึก อำ�เภอท่ามะกา
				
จังหวัดกาญจนบุรี
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บริษัท กรกนกอินเตอร์ ฟูสด์
นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
		 ผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง
ตำ�บลหัวเขา อำ�เภอเดิมบางนางบวช
				
จังหวัดสุพรรณบุรี		
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกร
นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
		 ผลิตภัณฑ์ซีเรียลจมูกข้าวกาบาเฟล็กซ์ ตำ�บลทุ่งสมอ ตำ�บลทุ่งสมอ
				
อำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร		
ี
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
		 ผลิตภัณฑ์ไพรทิพผักอบกรอบ
ตำ�บลสนามจันทร์ อำ�เภอเมือง
				
นครปฐม จังหวัดนครปฐม		
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กลุ่มน้ำ�พริกเผาพริกแกง ตำ�บล
นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
		 ผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกแกงครัวคนอง
ทรงคนอง อำ�เภอสามพราน
				
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลา
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560
ก.พ.-ก.ค. 2560

ผลงานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม

• วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่ที่เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของ SME/ภาคอุตสาหกรรม
• ผลงานวิจัยประยุกต์ หมายถึง การวิจัยที่ได้นำ�ผลจากข้อความรู้ทฤษฎีที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ประกอบการ SME/ภาคอุตสาหกรรมอาจได้ผลการวิจัยเป็นเทคนิควิธีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
• นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
• ผลงานวิจยั ประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์รว่ มกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม หมายถึง การทำ�ผลงานวิจัยประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทีไ่ ด้รว่ มมือกับผูป้ ระกอบการ SME/ภาคอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยเน้นการวิจยั ทีเ่ กิดจากความต้องการของ SME/ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักเพือ่ พัฒนาความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
• ผู้ประกอบการ SME/ภาคอุตสาหกรรม หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมหรือภาคอุตสาหกรรม

จำ�นวนผลงานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม
(จำ�แนกตามคณะ)

คณะ
		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

ผลงานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับ
SME/ภาคอุตสาหกรรม(จำ�นวน)
11
18
29
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นครปฐม 59

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับ		 ชื่องานวิจัยประยุกต์/นวัตกรรม		
ชื่อผู้วิจัย/คณะ
งบประมาณ
1 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ณัชชา				
		 ผ้าไทย					
2 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 				
		 ORIENTAL MOTIFS				
							
							
3 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ				
		 ตำ�บลบางกระเบา					
							
4 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ				
		 บ้านสระบัวก่�ำ 					
							
5 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ				
		 บ้านหนองลิง					
							
6 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ				
		 พื้นเมือง (กระเป๋าแคสวาส)				
							
7 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ศศิวิมล				
		 เครื่องหนัง					
							
8 โครงการวิจัยการออกแบบเรขศิลป์
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
30,000
		 บนบรรจุภัณฑ์ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้า
		 บ้านเขาเต่า อันเนื่องมาจากโครงการ
		 พระราชดำ�ริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว		
		 SMEs/Start Up เพื่อขับเคลื่อน
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�		
		 เศรษฐกิจฐานรากสู่สากลกลุ่มจังหวัด
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ
		 ภาคกลางตอนล่าง 1 : โครงการออกแบบ
		 บรรจุภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
		 ตอนล่าง 1		
10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
4,000,000
		 SMEs/Start Up เพื่อขับเคลื่อน
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�		
		 เศรษฐกิจฐานรากสู่สากลกลุ่มจังหวัด
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ
		 ภาคกลางตอนล่าง 1 : โครงการ
		 การออกแบบผ้าทอลวดลายทวารวดี
		 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
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หน่วยงานที่นำ�ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
นางสาวสุภา กรรณวัฒน์
ณัชชาผ้าไทย ตำ�บลคลองนกกระทุง
อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
นางสาวสุมาลี ถาวรว่องวงศ์
Oriental Motifs ซอย 9
ถนนราชวิถี ตำ�บลสนามจันทร์
อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม
นางดวงสมร ปราการรัตน์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าตำ�บลบางกระเบา
ตำ�บลบางกระเบา อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
นางสายชล เชาวรัตน์
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสระบัวก่ำ�
ตำ�บลหนองมะค่าโมง อำ�เภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
นางนิตยา ใจโต
ผ้าทอบ้านหนองลิง บ้านหนองลิง
ซอย 2 ตำ�บลบ่อสุพรรณ อำ�เภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
นางเยาวเรศ พรายอินทร์
วิสาหกิจกระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง
ตำ�บลทุ่งคอก อำ�เภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
นางศศิวิมล ตั้งสมบูรณ์กิตติ
ศศิวิมลเครื่องหนัง ถนนรถไฟ
ตำ�บลพระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า

กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1

กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1
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ลำ�ดับ		 ชื่องานวิจัยประยุกต์/นวัตกรรม		
ชื่อผู้วิจัย/คณะ
งบประมาณ หน่วยงานที่นำ�ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
4,000,000 กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด
		 SMEs/Start Up เพื่อขับเคลื่อน
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�		
ภาคกลางตอนล่าง 1
		 เศรษฐกิจฐานรากสู่สากลกลุ่มจังหวัด
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ
		 ภาคกลางตอนล่าง 1 : โครงการออกแบบ
		 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มจังหวัด
		 ภาคกลางตอนล่าง 1		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับ		 ชื่องานวิจัยประยุกต์/นวัตกรรม		
ชื่อผู้วิจัย/คณะ
งบประมาณ
1 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืช				
		 อัดแท่งพร้อมบริโภค					
2 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปัง				
		 มะพร้าวน้ำ�หอม					
							
3 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียง				
		 พร้อมบริโภค					
							
4 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาละแม				
							
							
5 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม				
		 เสริมสุขภาพจากข้าว					
							
6 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
200,000
		 ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าเจีย้ วสด				
							
							
7 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์
200,000
		 ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์วา่ นหาง				
		 จระเข้ เจเจ โบ (เลิฟ อะโล)				
8 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง ผศ.ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร				
		 บำ�รุงผมจีวา 					
9 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่ม				
		 มะหาด					
							

หน่วยงานที่นำ�ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
นายวิวัฒน์ ซำ�ประชา
วิสาหกิจชุมชนถัว่ เทพ ตำ�บลบางเตย
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นายสุเทพ เล้าอรุณ
มาลัยเบเกอรี่ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3415 ตำ�บลท่าตลาด
อำ�เภอสามพราน
นางณัฐนันท์ ภูริเดชา
วิสาหกิจชุมชนทัพหลวง ตำ�บล
ทัพหลวง อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
นายสมพร ผู้มีจรรยา
วิสาหกิจชุมชนทัพหลวง ตำ�บล
ทัพหลวง อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
นางสมคิด เม้งเกร็ด
วิสาหกิจชุมชนมะขามทอง ตำ�บล
ตะคร้ำ�เอน อำ�เภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
นางจตุพร อินตโสภา
วิสาหกิจชุมชนมะขามทอง ตำ�บล
ตะคร้ำ�เอน อำ�เภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
นายอนันท์ ดวงเที่ยง
เจเจ โบ (เลิฟ อะโล) ตำ�บลสระสีม่ มุ
อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
นางชุรีรัตน์ ใจยอดศิลป์
ปราณิสา ตำ�บลบางกระทึก
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นางสาวอรประภา พรมร์ษฤทธิ์
บริษัท เซนต์บิวตี้คอสเมติก
ตำ�บลท่าตลาด อำ�เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
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รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำ�ดับ		 ชื่องานวิจัยประยุกต์/นวัตกรรม		
ชื่อผู้วิจัย/คณะ
งบประมาณ
10 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 				
		 Miss Coco					
11 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สครับ				
		 ขัดผิวกากมะพร้าว 				
							
12 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์เพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาปลาสลิดทอดกรอบ				
							
							
13 โครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง อาจารย์ศรัณยา จังโส
200,000
		 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าวหลามแม่แอ๊ด				
							
							
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
200,000
		 ผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลายี่สก				
							
							
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
200,000
		 ผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง					
							
							
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
200,000
		 ผลิตภัณฑ์ซีเรียลจมูกข้าว กาบาเฟล็กซ์				
							
							
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
50,000
		 ผลิตภัณฑ์ไพรทิพผักอบกรอบ				
							
							
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
50,000
		 ผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกแกงครัวคนอง				
							
							

ชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี
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หน่วยงานที่นำ�ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
นางสาวสราญจิต จนิษฐ
สมุนไพรมิสโคโค่ ตำ�บลท่าไม้
อำ�เภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
นางบุปผา ไวยเจริญ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
ตำ�บลบางยี่รงค์ อำ�เภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
นางจารุวรรณ พัฒนแก้ว
แปรรูปปลา แก้วทองอาหารไทย
ตำ�บลบ้านโพธิ์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
นางแอ๊ด ตันเสียงสม
ข้าวหลามแม่แอ๊ด ถนนริมทางรถไฟ
ตะวันตก ตำ�บลนครปฐม อำ�เภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
นายพสิษฐ์ เต่งภาวดี
วิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร
ตำ�บลพงตึก อำ�เภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
นายมานพ ทองรอด
บริษัท กรกนกอินเตอร์ฟูสด์
ตำ�บลหัวเขา อำ�เภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสนอง สอนใจ
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกร
ตำ�บลทุ่งสมอ ตำ�บลทุ่งสมอ
อำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
นายสะอาด จึงสมานญาติ
วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
ตำ�บลสนามจันทร์ อำ�เภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
นางธรรมรัตน์ ประเสริฐมรรค
กลุ่มน้ำ�พริกเผาพริกแกง ตำ�บล
ทรงคนอง อำ�เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

• วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกันในตนเองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
• ชุมชนต้นแบบ หมายถึง ชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านหรือตำ�บล ที่มีกระบวนการพัฒนาและจัดการตนเองจนเกิดเป็นข้อความรู้
ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองให้เห็นการหลอมรวม กระบวนการ วิธีการทำ�งาน การจัดกิจกรรม การปรับปรุงสภาพต่างๆ ของ
ทุนทางสังคมทีม่ อี ยูใ่ นหมูบ่ า้ น เพือ่ จัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น การรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดจนนำ�สูห่ มูบ่ า้ นปลอดยาเสพติด การจัดการ
ตนเองตามความต้องการของชุมชนเอง เช่น การจัดการให้ครัวเรือนใช้พลังงานทางเลือกและการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ
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ทำ�การเกษตรปลอดภัยทั้งหมู่บ้าน หรือแม้กระทั่งการทำ�งานตามนโยบายทุกระดับ เช่น หมู่บ้านจัดการตนเองด้านสุขภาพ ชุมชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรมในชุมชนการสร้างกฎกติการ่วมกันสำ�หรับใช้ในชุมชน เป็นต้น
• การบริหารจัดการตนเองที่ดี หมายถึง มีการบริหารจัดการที่เป็นการนำ�ใช้ศักยภาพของทุนทางสังคมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก
1) ศักยภาพในการต่อยอดงานวิเคราะห์ได้จากงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ทีด่ �ำ เนินอยู่ เช่น ทำ�งานเดิมแต่ขยายพืน้ ที่
ต่อยอดงานเดิมในลักษณะการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายมากขึน้ ต่อยอดงานเดิมในลักษณะการบูรณาการกับหลายภาคส่วน พัฒนางานใหม่
แต่ท�ำ เฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น พัฒนางานใหม่และทำ�ในลักษณะการบูรณาการกับหลายภาคส่วน เป็นต้น
2) ศักยภาพในการสร้างการเรียนรู้ วิเคราะห์ได้จากงานกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชนที่ดำ�เนินไป เช่น การประชุม
แลกเปลีย่ นข้อมูล การถอดบทเรียนตนเอง การเพิม่ ความรูท้ กั ษะ การเพิม่ ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสือ่ สาร
การจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/เครือข่าย การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือจัดการกับเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น และ
3) ความสนใจของแกนนำ� สมาชิกชุมชนในการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทุนในการต่อยอดงานและการสร้าง
การเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จะทำ�ให้เห็นวิธีการทำ�งานที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานที่สามารถสนองตอบต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทัง้ 7 ด้านได้ เห็นงานและกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 88 ข้อ ถือเป็นชุดข้อมูลทีส่ ะท้อนวิธกี ารทำ�งาน
ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี
ลำ�ดับ		
ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน			 โครงการ/กิจกรรมที่ด�ำ เนินงาน		 คณะ/ผู้รับที่ผิดชอบโครงการ
1 บ้านวังลึก หมู่ 1 ตำ�บลเจ็ดเสมียน
1. จัดกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาทุนและ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 		 ศักยภาพทางสังคม		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
				
2. จัดกระบวนการยกระดับและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
					 กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน
2 บ้านสนามชัย หมู่ 4 ตำ�บลเจ็ดเสมียน 1. จัดกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาทุนและ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภอโพธาราม จังหวัดราชบุร		
ี
ศักยภาพทางสังคม		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
				
2. จัดกระบวนการยกระดับและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
					 กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน
3 บ้านบ่อ หมู่ 8 ตำ�บลบ้านดอน
1. จัดกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาทุนและ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 		 ศักยภาพทางสังคม		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
				
2. จัดกระบวนการยกระดับและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
					 กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน
4 บ้านดอนไฮ หมู่ 9 ตำ�บลบ้านดอน
1. จัดกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาทุนและ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร		
ี
ศักยภาพทางสังคม		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
				
2. จัดกระบวนการยกระดับและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
					 กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน
5 หมู่ 6 บ้านคอกช้าง ตำ�บลแหลมบัว 1. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม		 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สู่ชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
					 ต้นแบบสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
					 ยั่งยืน)		
6 บ้านเกาะแรต หมู่ 12 ตำ�บลบางปลา 1. เสริมหนุนงานยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม				
สถาบันวิจัยและพัฒนา
7 บ้านไร่ หมู่ 1 ตำ�บลบ้านหม้อ
1. จัดกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาทุนและ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุร		
ี
ศักยภาพทางสังคม		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
				
2. จัดกระบวนการยกระดับและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
					 กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน
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ลำ�ดับ		
ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน			 โครงการ/กิจกรรมที่ดำ�เนินงาน		 คณะ/ผู้รับที่ผิดชอบโครงการ
8 บ้านในดง หมู่ 5 ตำ�บลบ้านในดง
1. จัดกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาทุนและ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุร		
ี
ศักยภาพทางสังคม		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
				
2. จัดกระบวนการยกระดับและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
					 กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน
9 บ้านโพรงมะเดื่อ หมู่ 5
1. เสริมหนุนงานยกระดับการดูแลผู้สูงอายุการดูแล ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 ตำ�บลโพรงมะเดื่อ อำ�เภอเมือง 		 สุขภาพคนในชุมชน		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
		 จังหวัดนครปฐม		
10 ชุมชนธรรมศาลา ตำ�บลธรรมศาลา
1. จัดกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อค้นหาทุนและ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม		 ศักยภาพทางสังคม		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
				
2. จัดกระบวนการยกระดับและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
					 กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน

ผู้ประกอบการรายใหม่

• วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่สามารถพัฒนา
จนเกิดธุรกิจของตนเองได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้น�ำ นักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 10 ราย

รายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่
		 ประสบการณ์ด้านธุรกิจ/
หลักสูตร
ลำ�ดับ		 ชื่อผู้ประกอบการรายใหม่
ธุรกิจที่ประกอบการ
							 แหล่งประกอบการ
ที่อบรม
1 นายชุมพล มณฑาทิพย์กุล
ธุรกิจให้บริการ
ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต/
*1
				
วิชาการ		
888/235 อาคารแกรนไดม่อน
						
ห้อง 2207 ถนนเพชรบุรี
						
ตัดใหม่ พญาไท ราชเทวี
						
กรุงเทพฯ		
2 นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์
น้ำ�ฟักข้าว		
4/1 ตำ�บลพระประโทน
*1
						
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3 นายอนันท์ ดวงเที่ยง
ผลิตภัณฑ์ว่านห่าง 45/9 หมู่ 18 ตำ�บลสระสี่มุม
*1
				
จระเข้ 100%
อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัด
						
นครปฐม		
4 นายณัฐวุฒิ ระวังนาม
วุ้นเพื่อสุขภาพ
71/9 ถนนเทศา ตำ�บล
*1
						
พระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง
						
จังหวัดนครปฐม
5 นายสุเทพ เก้าแสนสุข
น้ำ�ยาล้างจาน
ประกอบการขายเคมีภัณฑ์ให้กับ
*2
						
โรงงานอุตสาหกรรม/ 28 หมู่ 1
						
ตำ�บลบางพระ อำ�เภอนครชัยศรี
						
จังหวัดนครปฐม
6 นางสวาท ใจดี		
ลูกประคบ
48/2 หมู่ 1 ตำ�บลตาก้อง
*2
						
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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วัน/เดือน/ปี ที่อบรม
17-19 พ.ค. 2560

17-19 พ.ค. 2560
17-19 พ.ค. 2560
17-19 พ.ค. 2560
23-25 พ.ค. 2560

23-25 พ.ค. 2560
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		 ประสบการณ์ด้านธุรกิจ/
หลักสูตร
ลำ�ดับ		 ชื่อผู้ประกอบการรายใหม่
ธุรกิจที่ประกอบการ
							 แหล่งประกอบการ
ที่อบรม
7 นางแอ๊ด ตันเสียงสม
ข้าวหลามประยุกต์ 378 ถนนทางรถไฟตะวันตก
*2
						
พระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง
						
จังหวัดนครปฐม
8 นายสุรเดช สินเจริญ
เมล่อน		
20 ม.7 ตำ�บลสี่หมื่น อำ�เภอ
*3
						
ดำ�เนินสะดวก จังหวัดราชบุร		
ี
9 นางสาวนิภารัตน์ ลิขิตเขียน
ปลาร้าหมัก
22 ซอยราษฎร์อุทิศ 7 ตำ�บล
*3
						
สองพี่น้อง อำ�เภอสองพี่น้อง 		
						
จังหวัดสุพรรณบุรี
10 นางสาววรรษมน ปทุมารักษ์
ข้าวโพดป๊อปคอร์น 400 หมู่บ้านสระแก้ววิว
*3
						
ตำ�บลพระประโทน อำ�เภอเมือง 		
						
จังหวัดนครปฐม

*หมายเหตุ : 1.
		 2.
			
		 3.
			

วัน/เดือน/ปี ที่อบรม
23-25 พ.ค. 2560
29, 30 ก.ย.1 ต.ค. 2560
29, 30 ก.ย.1 ต.ค. 2560
29, 30 ก.ย.1 ต.ค. 2560

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระยะที่ 1
โครงการ “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา” (Re-Branding and Creating
for Product and Packaging Development)
โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำ�หรับนักศึกษาและ
ผู้ประกอบการสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก
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ความสำ�เร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี

• วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในแหล่งที่มีอารยธรรมทวารวดีที่เก่าแก่
รวมถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
• แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ระบบฐานข้อมูล แหล่ง
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้
• การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การปรับปรุง
ฐานข้อมูล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มคี วามพร้อม สะดวกต่อ
การเรียนรูท้ างด้านวัฒนธรรมพืน้ บ้าน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมทวารวดี

ผลการดำ�เนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกำ�ลังดำ� เนินการ
ปรับปรุงอาคารเรียนรวมเพื่อเป็นที่ตั้งของสำ�นักศิลปะ
และวัฒนธรรม และจะใช้เป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
ซึ่งนักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์
หรือศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูไ้ ด้ แต่แม้วา่ สถานที่
ยังไม่เรียบร้อย สำ�นักฯ ยังได้จดั โครงการไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่กับ
การส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมี
ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยได้ดำ�เนินงานควบคู่กับการสร้างฐานข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมทวารวดี โดยมี
การจัดเก็บเป็นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ
หมุนเวียน เอกสาร โปสเตอร์ วีซีดี หนังสือ

65

ประเด็นยุทธศาสตร์

3

3

4

นครปฐม 65

66

Annual Report 2017

Nakhon
Pathom
Rajabhat University

2. สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีเป็นระบบฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ ในเว็บไซต์สำ�นักฯ
3. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2 กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ กิจกรรมค่ายเยาวชนทวารวดี กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มแม่น้ำ�ท่าจีน

กิจกรรมค่ายเยาวชนทวารวดี

กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มแม่น้ำ�ท่าจีน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาทวารวดีศกึ ษา ซึง่ สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้มีส่วนสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทำ�เนื้อหาของรายวิชาร่วมกับสาขาวิชาสังคมศึกษา และ
ร่วมจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์หลาย
ช่องทางให้สงั คมทราบว่าเรามีศนู ย์กลางการเรียนรูท้ วารวดี เช่น
ทางเว็บไซต์ส�ำ นักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เผยแพร่การแสดง
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังหน่วยงานต่างๆ

การแสดงทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
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โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทวารวดีและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้�ำ

• วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมและยุทธศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ก�ำ หนดไว้ว่า นครปฐมและ
กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ทีเ่ ป็นแหล่งอารยธรรมทวารวดีทเี่ ก่าแก่ รวมถึงมีแหล่งวิถชี วี ติ ชุมชน
ลุ่มน้ำ�นครชัยศรี
• ความร่วมมือกับเครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทวารวดีและวิถีชีวิตชุมชน ลุ่มน้ำ� หมายถึง
การสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐมเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทวารวดีและ
วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำ�

ผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะเป็นหน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมประจำ�จังหวัดนครปฐม มีอ�ำ นาจหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สนับสนุน
และส่งเสริมการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้อย่าง
กว้างขวาง และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และแผน
พัฒนาการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมศิลปกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงได้จดั กิจกรรม
ให้นกั ศึกษาและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสิง่ แวดล้อม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำ�นักฯ ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม
ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1) การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 2) เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และ 3) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนอย่างยัง่ ยืน และยุทธศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง 1 ทีก่ �ำ หนดไว้วา่ นครปฐม
และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็น
แหล่งอารยธรรมทวารวดีที่เก่าแก่ รวมถึงมีแหล่งวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำ�นครชัยศรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กบั ประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกไปสู่อินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ�นวัตกรรมมาใช้
ในการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ (Zoning) เพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยง
ตลาดรองรับการค้าเสรี 3) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการ
ท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐานเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม
4) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและ
สมุนไพร พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝีมอื แรงงานและกลุม่ เกษตรกร
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) และ
5) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
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ทั้งนี้ สำ�นักฯ ได้ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วั ฒ นธรรมทวารวดี แ ละวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนลุ่ ม น้ำ �
โดยการสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐมเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทวารวดี
และวิถชี วี ติ ชุมชนลุม่ น้�ำ และมีการจัดกิจกรรม
ทั้ ง ที่ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ ร่ ว มกั น จั ด และขอความ
ร่วมมือสนับสนับสนุนจากเครือข่าย ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมค่ายเยาวชนทวารวดี ใน
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ 27 รีสอร์ท อำ�เภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และทัศนศึกษา
เมืองโบราณอู่ทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อูท่ องและแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ เพือ่ ให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ความสามารถและตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทวารวดี เพือ่ สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
และเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการพั ฒ นา
ศูนย์กลางการเรียนรูอ้ ารยธรรมทวารวดี ซึง่ นำ�
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “เรี ย นรู้ อ าณาจั กรทวารวดี”
เพื่อนำ�มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทวารวดีและวิถชี วี ติ ชุมชนลุม่ น้�ำ ซึง่ ขณะนีก้ �ำ ลัง
ดำ�เนินการ
2. กิจกรรมท่องเทีย่ ววิถไี ทยลุม่ แม่น�้ำ
ท่าจีน วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ พิพธิ ภัณฑ์
จังหวัดนครปฐม ตลาดน้ำ�ลำ�พญา วัดหลวง
พ่อเปิ่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งคลองมหาสวัสดิ์
วัตถุประสงค์ เพือ่ สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในจังหวัดเพือ่ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ทวารวดีและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำ�
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3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำ�ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำ�บลหินตั้ง อำ�เภอเมือง จังหวัด
นครนายก วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ
ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
น้อมนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และร่วมกันขับเคลือ่ นอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ การปฏิบตั ติ น เสริมสร้างจิตสำ�นึก ในการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
และน้อมนำ�ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพือ่ ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนการน้อมนำ�ศาสตร์
พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันและการ
พัฒนาท้องถิ่น
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้น�ำ ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมท้องถิ่นต้นแบบวัฒนธรรม : การอบรมเรื่องประวัติศาสตร์ทวารวดีและการฝึกการแสดงนาฏศิลป์
ทวารวดีส�ำ หรับเยาวชนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา ในวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ วันอาทิตย์ที่ 18, 25 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่
2, 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ เพือ่
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ต้นแบบวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ส่งเสริมเยาวชนให้มคี วามรูศ้ ลิ ปะและวัฒนธรรม
ทวารวดี และเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงนาฏศิลป์ทวารวดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

การฝึกการแสดงนาฏศิลป์ทวารวดีสำ�หรับเยาวชน
ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
5. กิจกรรมงานสานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี 2560” ใน
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์
(กิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต์ และสรงน้ำ �พระ) และ
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ณ วัดใหม่ปนิ่ เกลียว (กิจกรรม
การแสดงเพลงพื้นบ้านและสรงน้�ำ พระ/รดน้ำ� ขอพรผู้สูงอายุ)
และงานประเพณีแห่ธงสงกรานต์ลาวครัง่ โพรงมะเดือ่ ปีที่ 140
เมือ่ วันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำ�บลโพรงมะเดือ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีนักแสดงจากประเทศศรีลังกา
นำ�โดย Mr. Delankage Kamal Padmasire Bandara

Wimalaweera (ดร.กามาล) จากสถาบันการแสดงศิลปะสำ�หรับ
เยาวชน “วินยาสะ” แห่งประเทศศรีลังกา (กิจกรรมสานสัมพันธ์
เครือข่ายวัฒนธรรมประเทศไทยและศรีลังกาขึ้นระหว่างวันที่ 29
เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และพื้นที่ใกล้เคียง
6. กิจกรรมการอบรมสัมมนาและประชุมเครือข่ายหน่วย
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 26-28
มกราคม 2560 ณ โรงแรมลำ�ปางเวียงทอง จังหวัดลำ�ปาง
7. สำ � นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่วมมือกับมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ และกับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยมีวัตถุประสงค์
ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และการพัฒนาในด้านต่างๆ
8. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
เมือ่ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีการเชิญศิลปินจากประเทศศรีลงั กามาร่วมการเสวนา
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
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		 กิจกรรมที่ด�ำ เนินงานร่วมกัน/
ผลสำ�เร็จ		
ลำ�ดับ		
ชื่อโครงการ		 หน่วยงานเครือข่าย
ผู้จัด/คณะ
							
งบประมาณ
ของโครงการ		
1 โครงการ/กิจกรรมค่ายเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา ทัศนศึกษาเมืองโบราณ อู่ทอง
ร้อยละ 95.2 สำ�นักศิลปะ
		 ทวารวดี		
วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและ			และวัฒนธรรม
						
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ		
2 โครงการ/กิจกรรมท่องเที่ยว
โรงเรียนสิริธร ราชวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์จังหวัดนครปฐม
ร้อยละ 96.5 สำ�นักศิลปะ
		 วิถีไทยลุ่มแม่น�้ำ ท่าจีน 			
ตลาดน้ำ�ลำ�พญา วัดหลวงพ่อเปิ่น 		
และวัฒนธรรม
						
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง คลองมหาสวัสดิ์
3 โครงการ/กิจกรรมอบรมเชิง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน		อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องศาสตร์ ร้อยละ 93.8 สำ�นักศิลปะ
			ปฏิบัติการผู้นำ�ศาสตร์พระราชา นักศึกษา และผู้น�ำ ชุมชน พระราชาและศึกษาดูงานแหล่ง		
และวัฒนธรรม
		 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน			
เรียนรู้ตามรอยพ่อ
4 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมท้องถิ่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ร้อยละ 94.1 สำ�นักศิลปะ
		 ต้นแบบวัฒนธรรม : การอบรม วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ประวัติศาสตร์ทวารวดี และการ		
และวัฒนธรรม
			เรื่องประวัติศาสตร์ทวารวดีและ			
ฝึกสอนการแสดงนาฏศิลป์ทวารวดี
		 การฝึกการแสดงนาฏศิลป์
		 ทวารวดีสำ�หรับเยาวชนในศูนย์
		 ศึกษาพระพุทธศาสนา
5 โครงการ/กิจกรรมงานสาน
เทศบาลตำ�บลโพรงมะเดื่อ/ การร่วมจัดงานและการแสดงทาง
NA
สำ�นักศิลปะ
		 สัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการบำ�นาญ/วัดใหม่ ศิลปะและวัฒนธรรม		
และวัฒนธรรม
		 ในท้องถิ่น “สืบสานประเพณี
ปิ่นเกลียว/เทศบาลนคร
		 สงกรานต์ ประจำ�ปี 2560
นครปฐม/เทศบาลเมือง
				
นครปฐม		
6 กิจกรรมการอบรมสัมมนาและ หน่วยอนุรักษ์ฯประจำ�
ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดำ�เนินงาน
NA
สำ�นักศิลปะ
		 ประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ จังหวัดทั่วประเทศ
ด้านการอนุรักษ์ รวมทั้งเรียนรู้การ		
และวัฒนธรรม
		 ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม			
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
		 ท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 26-28 มกราคม 			
เพื่อการพัฒนา
		 2560 ณ โรงแรมลำ�ปาง เวียงทอง
		 จังหวัดลำ�ปาง 		
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมได้บนั ทึก
NA
สำ�นักศิลปะ
		 มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ สงเคราะห์ และวัดธรรม
ข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธ		
ิ
และวัฒนธรรม
		 และกับศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา ปัญญารามบางม่วง อำ�เภอ พระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ และกับ
				
สามพราน จังหวัดนครปฐม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
						
วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์
8 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ร่วมจัดการเสวนาเพื่อส่งเสริม
NA
สำ�นักศิลปะ
		 วัฒนธรรมประเพณีไทย
ราชวิทยาลัย		
การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม		
และวัฒนธรรม
		 ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี กิจกรรม
		 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
		 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560
		 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
		 ราชวิทยาลัย โดยมีการเชิญศิลปิน
		 จากประเทศศรีลังกามาร่วมการ
		 เสวนา และแลกเปลี่ยนทาง
		 วัฒนธรรม
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จำ�นวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมเป็นต้นแบบวัฒนธรรม

• วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมที่ดี มีการสืบทอดดำ�รงรักษาต่อไปยังคนรุ่นหลัง
• ชุมชนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน ส่งเสริมเป็นต้นแบบวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนและส่งเสริม ทัง้ ด้านวิชาการ
การบริหารจัดการ กิจกรรมและทรัพยากรต่างๆ จนมีการดำ�เนินงานด้านวัฒนธรรมเข้มแข็ง โดดเด่น และได้รบั การยกย่องให้เป็นชุมชน
ต้นแบบวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด�ำ เนินการส่งเสริม
ชุมชนท้องถิ่นด้านวิชาการ การบริหารจัดการ กิจกรรม
และทรัพยากรต่างๆ จนมีการดำ�เนินงานด้านวัฒนธรรม
เข้มแข็ง โดดเด่น และได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชน
ต้นแบบวัฒนธรรม อาทิ การส่งเสริมชุมชนโพรงมะเดื่อ
ในการจัดงานแห่ธงสงกรานต์เพือ่ ยกระดับให้งานประเพณี
ของท้องถิน่ มีความก้าวไกล โดยการนำ�ศิลปินจากประเทศ
ศรีลังกา และนักศึกษาจากประเทศจีน ร่วมแสดงในเวที
ชุมชนในงานประเพณี ภายใต้กิจกรรมงานสานสัมพันธ์
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น “สืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจำ�ปี 2560” ในงานประเพณีแห่ธงสงกรานต์
ลาวครั่งโพรงมะเดื่อ ปีที่ 140 เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน
2560 รวมทั้งมีการประสานงาน เพื่อร่วมกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมด้วยกันอีกหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนวัดพระปฐมเจดีย์ โดยมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย คือ ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยสนับสนุนนักศึกษา
อาจารย์ ร่วมกิจกรรมสอนวิชาต่างๆ ในศูนย์ฯ และการ

สืบสานประเพณีสงกรานต์

โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
สร้างกลุ่มนาฏศิลป์จิตอาสา
ซึง่ เป็นกลุม่ เยาวชนในชุมชน
เพื่อร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกั บ สำ � นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนือ่ ง โดย
มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบ
วัฒนธรรม : การอบรมเรื่อง
ประวัติศาสตร์ทวารวดีและ
การฝึ ก การแสดงนาฏศิ ล ป์
ทวารวดี สำ � หรั บเยาวชนใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 18, 25
มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่
2, 9 กรกฎาคม 2560
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ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการวางแผนงานและมีการดำ�เนินการเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญขององค์กร ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดำ�เนินงาน

นครปฐม 71

ประเด็นยุทธศาสตร์

4

4

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามคำ�สัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่ 1334/2560 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2559 เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำ�แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
กำ�กับติดตามความก้าวหน้า การดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ�ปี
งบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร และ
กำ�กับติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สายวิชาการและ
สายสนับสนุน ประจำ�ปี 2560 มีการสำ�รวจและวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร
แต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 มีการจัดทำ�ปฏิทินการจัดกิจกรรม
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมจัดทำ�แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ มีการกำ�หนดเป้าหมาย และกำ�หนดแผนกลยุทธ์ใน
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
3. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาบุคลกรทีส่ อดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ โดยดำ�เนินการตามแผนดังต่อไปนี้

สายวิชาการ 4 โครงการ

1) โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการกำ�หนด
ตำ�แหน่งทางวิชาการ ระยะที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สถาบัณบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์, ระยะที่ 2 วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2) โครงการอบรมการทำ�ตำ�แหน่งทางวิชาการ วันที่ 26-27 มิถุนายน
2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3) โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ วันที่ 28-29
มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนา GRAD1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การเขียนผลงานต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้อง SC101
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สายสนับสนุน 9 โครงการ

1) โครงการพัฒนางานประจำ�สูง่ าน
วิจัย (RTR) เพื่อการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4
(ต่อเนือ่ ง) วันที่ 12, 28 ตุลาคม 2559, วันที่ 17-18
พฤศจิกายน 2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2560,
ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) โครงการการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
เพือ่ การต่อสัญญาจ้างในระยะที่ 3 ประจำ�ปี 2560
(ต่อเนื่อง) วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ห้องอบรม
ลีลาวดี ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์สำ�นัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3) โครงการกระบวนการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อต่อสัญญาจ้างในระยะที่ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประจำ�ปี 2560 (ต่อเนื่อง) วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอบรมลีลาวดี ชั้น 5 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติระยะที่ 1 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ระยะที่ 2 วันที่ 18
พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอบรมลีลาวดี ชั้น 5 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพื่อกำ�หนดกรอบตำ�แหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนสำ�หรับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ห้องสัมมนา GRAD1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม
6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานและเพื่อใช้ในการขอ
กำ�หนดตำ�แหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 5 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังต่อไปนี้
		 วันที่ 7-9 มีนาคม 2560
		 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
		 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560
		 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560
		 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560
		 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560
		 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
7) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ห้องอบรมลีลาวดี ชั้น 5 สำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความสุขในการทำ�งานและความผูกพันต่อองค์กร วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมดุสิตธานี อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันที่ 30 สิงหาคม 25605 - วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมลีลาวดี ชั้น 5 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. มหาวิทยาลัยได้มกี ารกำ�กับ ติดตาม และจะมีการนำ�รายงานผลการดำ�เนินโครงการต่อมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการดำ�เนิน
โครงการหลังฝึกอบรมทุกครัง้ มหาวิทยาลัยมีการนำ�ผลสรุปโครงการมาปรับแผนการบริหารแผนพัฒนาบุคลากร ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดำ�เนินงานเพือ่ จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบตั กิ าร ในปีงบประมาณ 2561 เพือ่ ให้การจัดทำ�โครงการครัง้ ต่อไปเกิดผลสัมฤทธิ์
ตรงตามยุทธศาสตร์และความต้องการของบุคลากร

ความสุขในการทำ�งาน

• วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขในที่ทำ�งานซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำ�คัญอย่างยิ่งที่ทำ�ให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความ
ราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึง่ ช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ความสุขในการทำ�งานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมการทำ�งาน
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ความผูกพันในหน่วยงาน การทำ�งานเป็นทีม ความก้าวหน้าในการทำ�งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายได้
และสวัสดิการ และหลักความสมดุลของการใช้ชวี ติ และการทำ�งาน 8 ประการ จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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รายงานประจำ�ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 73

ระดับความสุขในการทำ�งานของบุคลากร (จำ�แนกตามคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำ�นักงานอธิการบดี		
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม 		
สำ�นักคอมพิวเตอร์		
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา		
สถาบันภาษา		
งานประกันคุณภาพ		
หน่วยตรวจสอบภายใน		
รวม

ระดับความสุข
3.95
3.39
3.81
3.92
3.94
3.81
3.82
4.75
4.15
4.00
3.91
3.70
3.65
3.75
3.50
3.76

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ที่มา : กองนโยบายและแผน

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

• วัตถุประสงค์เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ และการอำ�นวยความสะดวก
ในด้านอาคารสถานที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมและ
ภูมสิ ถาปัตย์ภายนอกอาคารเรียนและในอาคารเรียน ได้แก่ ห้องเรียน/ห้องปฏิบตั กิ าร/โรงอาหาร/สาธารณูปโภคและสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ต่างๆ ในด้านกายภาพ ภายในมหาวิทยาลัย
• นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (จำ�แนกตามคณะ)
คณะ
		
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
ผลเฉลี่ย
ที่มา : สำ�นักงานอธิการบดี
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย
3.58
3.61
3.62
3.75
3.59
3.63
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อาจารย์ที่มีต�ำ แหน่งทางวิชาการ

• วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ทำ�การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
• อาจารย์ที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ที่ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในปีการศึกษา 2559
• นับรวมอาจารย์ประจำ�ที่ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

• วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผสู้ อนให้มที ักษะ ความรูค้ วามสามารถทางภาษาต่างประเทศในระดับเกณฑ์
ที่สถาบันอุดมศึกษากำ�หนดและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
• อาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หมายถึง อาจารย์ประจำ�ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาได้เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่สถาบันภาษากำ�หนด ในปีงบประมาณ 2560
• เกณฑ์การทดสอบ หมายถึง ระดับการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยโดยระดับที่ผา่ นเกณฑ์ คือ ได้คะแนนในการสอบข้อสอบ
วัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP (Institutional Testing Program) 500 คะแนนขึ้นไป หรือสอบผ่านเกณฑ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำ�หรับการคัดเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2559
• ไม่นับรวมอาจารย์ประจำ�ที่ลาศึกษาต่อ

จำ�นวนอาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(จำ�แนกตามคณะ)

คณะ
		
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
สถาบัน		
เฉลี่ยรวม

จำ�นวนอาจารย์
ทั้งหมด
40
117
147
64
26
11
405

จำ�นวนอาจารย์ที่มี
ผลผ่าน
7
20
28
10
6
9
80

ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลผ่าน
17.50
17.09
19.04
15.63
23.08
81.82
19.75

ที่มา : สถาบันภาษา

ความสำ�เร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green and Clean University

• วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานสะอาดทดแทน
• ความสำ�เร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University หมายถึง ความสำ�เร็จจากการลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเกิดจากการตระหนักรับรู้ของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันลดใช้พลังงาน และการใช้พลังงานสะอาดทดแทน
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ผลการดำ�เนินงาน

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบตั กิ ารโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวทัง้ 7 ด้าน เพือ่ มุง่ สูม่ หาวิทยาลัยสีเขียวทีก่ ำ�หนดเป้าหมายภาพรวม
และเป้าหมายในแต่ละด้านที่ชัดเจน ประกอบด้วย
1.1 ด้านกายภาพภูมิสถาปัตย์
1.5 ด้านการจัดการน้ำ�
1.2 ด้านสุขภาพ
1.6 ด้านความปลอดภัย
1.3 ด้านพลังงาน
1.7 ด้านการประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง
1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ให้บุคลากรและนักศึกษา
ทราบ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในการดำ�เนินโครงการกิจกรรม เช่น โครงการ GREEN & CLEAN UNIVERSITY 2016 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมือร่วมใจรักษาความสะอาด ในการนำ�มหาวิทยาลัยฯไปสูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัยฯ
สีเขียว
3.2 เพื่อให้เกิดความตระหนักและใส่ใจเรื่องคุณภาพสภาพแวดล้อม
3.3 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ
3.4 เพื่อสร้างจิตสำ�นึกที่ดีในองค์กร
4. มหาวิทยาลัยมีการดำ�เนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวตามแผนปฏิบัติการครบถ้วน จากแผนดำ�เนินการจำ�นวนทั้งสิ้น
11 โครงการ เป็นโครงการที่ด�ำ เนินการเสร็จสิ้นแล้วจำ�นวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง 1 โครงการ และอยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ 7 โครงการ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่เพิ่มขึ้น และในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ มีแผนงานปรับปรุง/
ก่อสร้างอาคารเรียนต่างๆ จึงทำ�ให้มกี ารใช้พลังงานไฟฟ้าเพิม่ มากขึน้ จึงไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกำ�หนดไว้

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University มีผลการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบตั กิ ารโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวทัง้ 7 ด้าน เพือ่ มุง่ สูม่ หาวิทยาลัยสีเขียวทีก่ ำ�หนดเป้าหมายภาพรวม
และเป้าหมายในแต่ละด้านที่ชัดเจน ประกอบด้วย
1.1 ด้านกายภาพภูมิสถาปัตย์ (งานปรับปรุงภูมิสถาปัตย์/ก่อสร้างอาคาร)
1.2 ด้านสุขภาพ (มีการฉีดยุง ป้องกันโรคไข้เลือดภายในมหาวิทยาลัย, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง, โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปี)
1.3 ด้านพลังงาน (การใช้โคมไฟโซลาเซลล์ ประดับรอบสระมรกต)
1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (จัดทำ�ถังขยะ แบบแยกประเภท)
1.5 ด้านการจัดการน้ำ� (ติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย, น้ำ�พุภายในสระมรกต)
1.6 ด้านความปลอดภัย (จ้างเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยจากองค์การทหารผ่านศึก, โครงการฝากบ้านไว้กบั ทหารผ่านศึก
ในช่วงวันหยุดระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - วันที่ 3 มกราคม 2559 ตามมติ กบ. ครั้งที่ 1/2559)
1.7 ด้านการประหยัดทรัพยากรสิน้ เปลือง (จัดทำ�สถานีไฟฟ้าย่อย) และได้ผา่ นความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ให้บุคลากรและนักศึกษา
ทราบ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของมหาวิทยาลัย
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3. มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านโครงการมหาวิทยาลัย
สีเขียว แก่บคุ ลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการดำ�เนินโครงการกิจกรรม เช่น โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว “NPRU GREEN UNIVERSITY 2016” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ร่วมมือในการนำ�มหาวิทยาลัยฯไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยฯสีเขียว
3.2 เพื่อให้เกิดความตระหนักและใส่ใจเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3.3 เพือ่ เป็นต้นแบบให้กบั ชุมชนท้องถิน่ ในด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
3.4 เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
4. มหาวิทยาลัยมีการดำ�เนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวตามแผนปฏิบัติการจากแผน
ดำ�เนินการจำ�นวนทัง้ สิน้ 16 โครงการ เป็นโครงการทีด่ ำ�เนินการเสร็จสิน้ แล้วจำ�นวน 5 โครงการ
และอยู่ระหว่างดำ�เนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25
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หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี
		
ปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต 		
วิทยาศาสตรบัณฑิต		
ศิลปศาสตรบัณฑิต 		
บริหารธุรกิจบัณฑิต		
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		
นิเทศศาสตรบัณฑิต		
บัญชีบัณฑิต		
นิติศาสตรบัณฑิต		
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		
พยาบาลศาสตรบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
18
14
7
7
2
2
2
1
1
1
1
56

ระดับปริญญาโท
		
ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต		
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
2
1
1
4

ระดับปริญญาเอก
		
ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
2
2

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
		
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
1
1
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ภาคปกติ

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

0
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นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
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นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

			
			 ระดับการศึกษา
				
ปริญญาตรี					
บัณฑิตศึกษา			
คณะ/หน่วยงาน
บริบาล มัธยมศึกษา		
ภาคปกติ		
ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต
ปริญญาโท		
รวมทั้งสิ้น
ปริญญาเอก รวม
				
ไทย
ต่างชาติ
รวม
(กศ.พป.)		
ไทย
ต่างชาติ			
ครุศาสตร์		
1,480
1,480
180
84
28
292
1,772
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,289
49
5,338
941
7
7
6,286
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4,176
4,176
385
14
11
25
4,586
วิทยาการจัดการ		
4,890
9
4,899
1,205
75
3
78
6,182
พยาบาลศาสตร์		
295
295
295
โรงเรียนสาธิตมัธยม
711
-		
711
ศูนย์สาธิตปฐมวัย
140
-		
140
รวมทั้งสิ้น
140
711
16,130
58
16,188
2,531
180
180
3
39
402
19,972
						
			
ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำ�นวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 19,972 คน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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รวม
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4
2
6
23
23
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2
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ปริญญาตรี			
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
รวม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
257
180
267
1,444
113
1,164
297
1,594
80
677
4,539
180

นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

คณะ		
		
ภาคปกติ
ครุศาสตร์		
257
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,177
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,051
วิทยาการจัดการ		
1,297
พยาบาลศาสตร์		
80
รวม
3,862

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามคณะ)
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ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
39
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80
2,812
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0

หลักสูตร 4 ปี

ภาคปกติ

หลักสูตร 5 ปี

(จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)

สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปกรรม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์

รวม
1,089
496
120
481
137
95
136
976
151
101
80
3,862
1,089
609
120
546
137
235
198
1,162
262
101
80
4,539

รวมทั้งสิ้น
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100
80
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40
20
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หลักสูตร 4 ปี
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี

(จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
113
65
140
62
186
111
677

นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

ภาคปกติ		
ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี
1,050
1,050

นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

กลุ่มสาขาวิชา
		
สาขาการศึกษา		
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปกรรม		
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์		
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี		
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
รวม

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)
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615
1,250
893
797
36
3,591

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

				
ปริญญาตรี				
บัณฑิตศึกษา			
คณะ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ นักศึกษา
รวม
รวม
ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
			
ต่างชาติ		
(กศ.พป.)
					
ครุศาสตร์		
385
385
14
399
155
58
3
216
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,091
9
1,100
143
1,243
7
7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
812
812
79
891
2
2
วิทยาการจัดการ		
599
599
190
789
8
8
พยาบาลศาสตร์		
36
36
36
รวม
2,923
9
2,932
426
3,358
155
75
3
233

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (จำ�แนกตามคณะ ระดับการศึกษา)
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การประเมินคุณภาพทางวิชาการ ระดับชาติ
ผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559
วิชา
ภาษาไทย 		
สังคมศึกษา		
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์		
วิทยาศาสตร์		

DSNPRU
64.67
69.4
61.91
71.54
57.9

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเทศ
สูงกว่าประเทศ
46.36
18.31
49
20.4
31.8
30.11
29.31
42.23
34.99
22.91

SD
12.99
13.15
12.59
15.74
10.34

Percentile
92.07
93.94
99.16
99.63
98.64

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET
80
70
60

18.31

20.4

50

30.11

42.23

40
30
20
10
0
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สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
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การประเมินคุณภาพทางวิชาการ ระดับชาติ
ผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559
วิชา
ภาษาไทย 		
สังคมศึกษา		
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์		
วิทยาศาสตร์		

DSNPRU
75.21
48.41
58.53
62.7
48.02

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประเทศ
สูงกว่าประเทศ
52.29
22.92
35.89
12.52
27.76
30.77
24.88
37.82
31.62
16.4

SD
16.27
8.86
13.39
14.73
8.96

Percentile
92.07
92.07
98.93
99.49
96.64

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET
80
70
22.92

60
50

12.52

40

30.77

37.82

16.4

30
20
10
0

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
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ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560		
ชื่อ-นามสกุล		
คณะวิชา		
มหาวิทยาลัย
ณัฐกานต์ รัตนปัญญา
บัญชี สถิต		
ิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธมลวรรณ วงศ์บุบผา
วิศวกรรมศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
พกิตา ลีลาพตะ		
เภสัชศาสตร์		
รังสิต
		
เภสัชศาสตร์		
อุบลราชธานี
		
เภสัชศาสตร์		
วลัยลักษณ์
		
สิ่งแวดล้อม		
เกษตรศาสตร์
ภัทรวดี สิริวัฒนชัย		
มนุษยศาสตร์		
มศว.
ภุรีนุช ศิลปวิศาล		
เภสัชศาสตร์ 		
มหิดล
		
เภสัชศาสตร์ 		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
ปชนัช จีนหลี		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปฐวีร์ สุธีรพงศ์ศิทธิ์		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
		
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
กมลพร ปฐมพรวิวัฒน์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
ณัฐนลิน เฉลิมธำ�รงค์
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
		
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
		
เภสัชศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
ธีรัญญา เกษร		
มนุษยศาสตร์ 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปวรรณรัตน์ เจียมวงษา
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
เภสัชศาสตร์		
ขอนแก่น
พิชามญชุ์ บุญประดิษฐ
วิทยาศาสตร์		
มหิดล
ศุภนิดา ทรัพย์เจริญ		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
สโรชา สังข์สายศิริกุล
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
กรณ์พงษ์ ลาภพณิชพูลผล
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
ทันตแพทยศาสตร์		
รังสิต
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภัทรพล พูพะเนียด		
เภสัชศาสตร์		
รังสิต
		
วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ)
ศิลปากร

85

86

Annual Report 2017

Nakhon
Pathom
Rajabhat University
ชื่อ-นามสกุล		
คณะวิชา		
มหาวิทยาลัย
สิทธิพล มานิตกุล		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์		
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
				
ลาดกระบัง
		
วิศวกรรมศาสตร์		
มหิดล
ชิชา กล้าหาญ		
นิติศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
		
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์
นิตติยา สีมาน้อย		
ศิลปะการประกอบอาหาร ฯ
วิทยาลัยดุสิตธานี
		
เกษตร (อาหารและโภชนาการ)
เกษตรศาสตร์
บุษณีย์ เหล็กอิ่ม		
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
ศรารีย์ สุดเลิศ		
มนุษยศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ บางเขน
		
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
		
มนุษยศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
กฤษณะ ธัญลักษณ์เดโช
ทันตแพทยศาสตร์		
มหิดล
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พงศกร กุลดิลก		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
				
ลาดกระบัง
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นนทิพัทธ์ พัชรเกียรติกนก
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
		
เภสัชศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
เภสัชศาสตร์		
ขอนแก่น
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
เขมรินทร์ นิธิกรประดิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
จุฑามณี บุญหนุน		
วิทยาศาสตร์		
มหิดล
ชุลีรักษ์ ทะนาไธสง		
ทันตแพทยศาสตร์		
รังสิต
ณัฐชยา ลิ้มพลาสุข		
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกษตรศาสตร์
		
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหิดล
		
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
		
วิทยาศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
วิทยาศาสตร์		
พะเยา
นพเก้า บุญมี		
ทันตแพทย์		
รังสิต
		
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บุญบดี ถิรคุปต์ผโลทัย
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
ภคพร แย้มสุข		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
สราลี อาชวสุนทรากุล
วิศวกรรมศาสตร์ 		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อริศรา นามาบ		
วิศวกรรมศาสตร์ 		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
				
ลาดกระบัง
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
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ชื่อ-นามสกุล		
คณะวิชา		
มหาวิทยาลัย
เฉลิมศักดิ์ เเสงประเสริฐ
นายสิบตำ�รวจสายป้องกันเเละปราบปราม ภูธรภาค 7
		
วิศวกรรมศาสตร์		
มหิดล
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
				
ลาดกระบัง
		
พาณิชยนาวีนานาชาติ
เกษตรศาสตร์
วรินทร์ สุดยอด		
แพทยศาสตร์พระบรมชนก (PI)
มหิดล
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
				
ลาดกระบัง
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อานันท์ ปวงกลาง		
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ธรรมศาสตร์
		
สังคมศาสตร์ (บัญชี)
ศรีนครินทรวิโรฒ
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
กรณิศชา แก้ววิมล		
วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์ 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
เบญจรัตน์ แป้นน้อย
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
พรรษา หลีเจริญ		
วิทยาศาสตร์		
มหิดล
วริษา เสนาะจิตต์		
วิทยาศาสตร์		
มหิดล
ธิดารัตน์ เฮี้ยนชาศรี		
นิติศาสตร์		
แม่ฟ้าหลวง
ศุภิสร ลักษมีพิเชษฐ์
Muic (pc) 		
มหิดล
		
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์
		
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
รัชพล เนียมสำ�เภา		
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
วรินทร กิจทวีสมบูรณ์
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
จิศรา สุวรรณศรี		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
ณิชา เอี้ยวถาวร		
สัตวแพทยศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
ธนาวดี รัตนแสง		
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
		
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
		
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์
		
สังคมศาสตร์ (บัญชี)
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปิโยรส พีระวุฒิพันธุ์
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
		
นิติศาสตร์		
ขอนแก่น
		
คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลลิตา นาราอมรภัทร
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหิดล
วิจิตรา เสียงแจ่ม		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
สุขพิชฌาย์ ปัทมาสน์
นิติศาสตร์		
เชียงใหม่
		
วิทยาการจัดการ		
ศิลปากร
กิตติ วงษ์สุวรรณ		
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
ชนวีร์ บางเขม็ด		
นิติศาสตร์		
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
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ชื่อ-นามสกุล		
คณะวิชา		
มหาวิทยาลัย
วรมัญ วรรณไทย		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ขอนแก่น
สิราวิชญ์ จิราวราเกียรติ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ธรรมศาสตร์
ณัทศศิร์ จิรัญญ์โรจน์
สัตวแพทยศาสตร์		
ขอนแก่น
พลอยลดา แก้วสน		
ครุศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
		
ศึกษาศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
ภัทราพร พุ่มกำ�พล		
นิติศาสตร์		
รามคำ�แหง
สุชานันทน์ ก่าญจนเรืองเด่น
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
คณินภพ สิทธานนท์
บริหารธุรกิจ		
กรุงเทพ
		
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
ชวิษฐ์ เหลืองอร่าม		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
				
ลาดกระบัง
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
		
วิศวกรรมศาสตร์		
มหิดล
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
พงศ์พลาธิป บรรณกรกุล
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์		
มหิดล
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดามัน กิจภูวดล		
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ธรรมศาสตร์
กานต์ระวี เดชแดง		
วิทยาศาสตร์		
มหิดล
		
วิทยาศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
คนึงนิจ ศิริวัฒนานุกุล
เศรษฐศาสตร์		
สงขลานครินทร์
		
มนุษยศาสตร์		
ขอนแก่น
จุฑารัตน์ ธรรมสุนทร
กายภาพบำ�บัด		
ศรีนครินทรวิโรฒ
ฐิติพร คล่องแคล่ว		
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหิดล
		
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
ธิดารัตน์ เฮี้ยนชาศรี		
นิติศาสตร์		
แม่ฟ้าหลวง
นวพรรษ เชาวนนท์		
สหเวชศาสตร์ 		
ธรรมศาสตร์
ปริณดา สร้อยคำ�		
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
พรนภัส ตั้งตระการกูล
วิศวกรรมชีวการแพทย์
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
		
อุตสาหกรรมเกษตร		
เกษตรศาสตร์
ภาดา กาญจนภิญพงศ์
แพทยศาสตร์ 		
วชิรพยาบาล
		
(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
		
วิทยาศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหิดล
		
กายภาพบำ�บัด		
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อ-นามสกุล		
คณะวิชา		
มหาวิทยาลัย
อัจฉรา หงษารัมย์		
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกษตรศาสตร์
ชญานิษฐ์ เอี่ยมเวียง
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
		
ศิลปศาสตร์		
มหิดล
ปัณวรรธน์ พ่วงทรัพย์สิน
สัตวแพทยศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
		
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
		
เภสัชศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปาลิน จิรวัฒน์สกุล		
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
		
เภสัชศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
พิม คล้ายสาย		
วิทยาศาสตร์		
มหิดล
สุชาวลี วัฒโนภาส		
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิทยาศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กวิน สุวรรณศรี		
ศิลปะการประกอบอาหารฯ
วิทยาลัยดุสิตธานี
ธนกร โลวาศรี		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
ศรัณย์พงศ์ เรือนนุช		
Alternative Medical College
ราชภัฏจันทร์เกษม
เสรีวัฒน์ จำ�ปาศรี		
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
ชาชา กล้าหาญ		
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหิดล
ธิดารัตน์ ฮึงวัฒนา		
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
		
เทคนิคการแพทย์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
ธิดาวรรณ ปัถวี		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ราชภัฏนครปฐม
		
บริหารธุรกิจ		
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
		
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
		
ครุศาสตร์		
มหามกุฎราชวิทยาลัย
ศรมรกต ศรีทองเกิด
พยาบาลศาสตร์		
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
		
เทคนิคการแพทย์		
วลัยลักษณ์
		
เทคโนโลยีทางทะเล		
บูรพา
		
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิริยาภรณ์ กำ�แพงเศรษฐ
วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เกษตรศาสตร์
อัญชิสา เนตรเกื้อกูล
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
		
กายภาพบำ�บัด		
ศรีนครินทรวิโรฒ
ชวิน เตียวิไล		
แพทยศาสตร์		
นวมินทราธิราช
		
วิศวกรรมศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาครีย์ แวววีรคุปต์		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
		
สัตวแพทยศาสตร์		
เทคโนโลยีมหานคร
ศุภวิชญ์ ศรีโพธิ์ช้าง		
แพทยศาสตร์พระบรมราชชนก
มหิดล
		
เภสัชศาสตร์		
สงขลานครินทร์
ชลากร อ่อนมณี		
วิทยาศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
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ชื่อ-นามสกุล		
คณะวิชา		
มหาวิทยาลัย
ธัญชนก ปิยะรัตนวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
นภษร คนึงสาธิตกิจ		
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
		
กายภาพบำ�บัด		
ศรีนครินทรวิโรฒ
อคัมย์สิริ ตันติการพานิช
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
อธิชา อรุณมาศ		
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
		
นิติศาสตร์		
แม่ฟ้าหลวง
		
สังคมศาสตร์ (บัญชี)
ศรีนครินทรวิโรฒ
นวพรรษ เฉลิมเกียรติ
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
พงศ์วิทย์ โพคัยสวรรค์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
		
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์
		
สังคมศาสตร์ (บัญชี)
ศรีนครินทรวิโรฒ
พิจักษณ์ วิมลศิรวุฒิ
ศิลปศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
		
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
		
มนุษยศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
รัฐศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
สุธิดา กัลยาวุฒิพงศ์		
นิติศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
		
นิติศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์
		
สังคมศาสตร์ (บัญชี)
เกษตรศาสตร์
จารวี อัจฉริยวนิช		
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
		
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหิดล
		
สังคมศาสตร์ (บัญชี)
ศรีนครินทรวิโรฒ
		
วิทยาการจัดการ		
ศิลปากร
ชนิกานต์ โกพัฒน์ตา
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
ณัฐชนก โล่งอากาศ		
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
ธีมาพร คงประเสริฐ		
แพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มหิดล
		
วิทยาศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
นัทธมน ชลธนสวัสดิ์
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหิดล
ปรียาภรณ์ พลอยพิชัย
เทคนิคการสัตวแพทย์
เกษตรศาสตร์
		
วิทยาศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
พีรณัฐ สุทธิศิริมงคล
วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์ 		
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
		
วิศวกรรมศาสตร์ 		
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิภาวี ไพบูลย์วัฒนกิจ
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
หัสยา วราเอกศิร		
ิ
สัตวแพทยศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
อริสรา ศิริสุมทุม		
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
		
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
		
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหิดล
		
สังคมศาสตร์ (บัญชี)
ศรีนครินทรวิโรฒ
สุรพัศ จุลวรรคนานนท์
แพทยศาสตร์		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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กิจกรรม Activitiesโรงเรียนสาธิต

พระธรรมทูต

ถวายเทียนพรรษา

มอบรางวัลสุนทรภู่
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กิจกรรม Activitiesโรงเรียนสาธิต

ค่ายตัวเลข

ค่ายลูกเสือ

กีฬาสาธิตสัมพันธ์
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ข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครปฐม 93

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจ�ำ นวนบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
จำ�แนกได้ ดังนี้
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ		
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานโรงเรียนสาธิต
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำ�		
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ
รวมทั้งหมด

สายวิชาการ
99
1
347
29
17
493

ร้อยละ
89.19
5.00
64.02
72.50
100
54.72

สายสนับสนุน
12
19
195
11
16
101
21
33
408

ร้อยละ
10.81
95.00
35.98
27.50
100
100
100
100
45.28

รวม
111
20
542
40
17
16
101
21
33
901

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร

แผนภูมิแสดงประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
400
350
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานโรงเรียนสาธิต
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ

300
250
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150
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0
สายวิชาการ
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งบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐและสามารถหารายได้เพือ่ ดำ�เนินการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
การตั้งสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำ�แนกตามแหล่งของเงิน)
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน		
งบประมาณเงินรายได้
รวม

จำ�นวนเงิน
576,103,700
366,664,400
942,768,100

ร้อยละ
61.11
38.89
100.00

งบประมาณเงินรายได้

38.89%

งบประมาณแผ่นดิน

61.11%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่าย
จำ�นวนทั้งสิ้น 942,768,100 บาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน จำ�นวน 567,103,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.11 และงบเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย จำ�นวน 366,664,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.89
โดยจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 348,241,550 บาท
จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร 6,000,000 บาท และกองทุนวิจัย
12,402,850 บาท
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งบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
ปีงบประมาณ
2556
		
2557
		
2558
		
2559
		
2560
		

งบประมาณแผ่นดิน
410,999,400
60.98%
462,601,900
60.03%
515,283,600
60.78%
567,128,500
61.49%
576,103,700
61.11%

งบประมาณเงินรายได้
262,946,240
39.02%
308,080,000
39.97%
332,459,100
39.22%
355,691,600
38.54%
366,644,400
39.89%

รวม
673,945,640
100.00%
770,681,900
100.00%
847,742,700
100.00%
922,820,100
100.00%
942,748,100
100.00%

ล้าน
600

400

200

0

ปี 2556

ปี 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

งบประมาณเงินรายได้

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้รบั จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ 2559 จำ�นวนทัง้ สิน้ 19,928,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 2.11 โดยงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นจำ�นวน
8,975,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบประมาณเงินรายได้เพิม่ ขึน้
จำ�นวน 10,952,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08
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การให้ทุนการศึกษา

แก่บุคลากรและผู้ประสงค์เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยได้สง่ เสริมและสนับสนุนบุคลากร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กบั บุคลากรได้มคี วามรูค้ วามสามารถและทักษะ
ด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 โดยการให้ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก แก่บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้

1) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อผู้ประสงค์เป็นอาจารย์
• ระดับปริญญาโท จำ�นวน 7 ทุน ได้แก่

ลำ�ดับที่		
ชื่อ-สกุล		
สาขา			
สถาบัน
1
นางสาวกรวิภา เลาศรีรัตนชัย
นาฏศิลป์ไทย		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2
นางสาวบงกช ทิพย์สุมณฑา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
นายธนสิทธิ์ ชมชิต		
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
นางสาววิภาวี อาขวานนท์
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5
นางสาวปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
นายไพศาล เพ็งสวย		
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
นางสาวสุพัชรดา ผิวขาว
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาเอก

จำ�นวน 25 ทุน จำ�แนกเป็นข้าราชการพลเรือน จำ�นวน 1 ทุน พนักงานมหาวิทยาลัย จำ�นวน 24 ทุน ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือนระดับปริญญาเอก จำ�นวน 1 ทุน

ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
เทคโนโลยี

• พนักงานมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอก จำ�นวน 24 ทุน
ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางสาวจิราภรณ์ อนุตธโต
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
นายณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ครุศาสตร์
พลศึกษา		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
มนุษยศาสตร์และ ดุริยางคศิลป์		
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
				
สังคมศาสตร์
(แขนงดนตรีวิทยา)
4
นายพงษธร เครือฟ้า
มนุษยศาสตร์และ นฤมิตศิลป์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				
สังคมศาสตร์
5
นางสาวกนกเนตร วรวงษ์
มนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
สังคมศาสตร์
ระหว่างประเทศ		
6
นางสาวนงนุช ยังรอด
มนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย		
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
				
สังคมศาสตร์
7
นายธงชัย ศรีเมือง
มนุษยศาสตร์และ การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
				
สังคมศาสตร์
8
นางสาวณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
มนุษยศาสตร์และ หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
				
สังคมศาสตร์
(การสอนภาษาอังกฤษ)
9
นายสมยศ สืบจากดี
มนุษยศาสตร์และ นโยบายสาธารณะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
				
สังคมศาสตร์
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ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
10
นางสาวแก้วใจ อาภรณ์พิศาล
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
เทคโนโลยี			
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
นางสาวภารณี นิลกรณ์
วิทยาศาสตร์และ สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
				
เทคโนโลยี
12
นายพฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
เทคโนโลยี
13
นายอกนิษฐ์ ศรีภูธร
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
เทคโนโลยี
14
นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสง
วิทยาศาสตร์และ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
เทคโนโลยี
15
นายอรรถพล พลานนท์
วิทยาศาสตร์และ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
				
เทคโนโลยี			
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16
นายวิศวินทร์ อัครปัญญาธร
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
เทคโนโลยี			
พระจอมเกล้าธนบุรี
17
นายเฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
เทคโนโลยี			
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18
นางสาวจรินทร อุ่มไกร
วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
				
เทคโนโลยี			
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19
นางสาวภัคศุภร กาญจนกุล
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
เทคโนโลยี
20
นายกมลภู ถนอมสัตย์
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
นางชลิภา สาแก้ว
โรงเรียนสาธิต
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
				
มหาวิทยาลัย
(การสอนสังคมศึกษา)
				
ราชภัฏนครปฐม
22
นายนรุตม์ โตโพธิ์ไทย
วิทยาการจัดการ การจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
23
นายธิติพงศ์ มีทอง
มนุษยศาสตร์และ ประวัติศาสตร์		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				
สังคมศาสตร์
24
นางสาวกัลยาภัสร์ จารุปรีดีพันธ์
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
เทคโนโลยี

3) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อบุคลากรระดับปริญญาโท

จำ�นวน 3 ทุน จำ�แนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำ�นวน 1 ทุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
จำ�นวน 2 ทุน ดังนี้
• พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาโท จำ�นวน 1 ทุน
ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางสาวจุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

• พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนระดับปริญญาโท จำ�นวน 2 ทุน
ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		
สังกัด		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางสาวศิริกันยา ถมทองคำ�
งานสวัสดิการรายได้ การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
และทรัพย์สิน
2
นางสาวดวงใจ อุ่มอารมย์
สำ�นักงาน		
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
คณะวิทยาศาสตร์			
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
				
และเทคโนโลยี
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4) ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากหน่วยงานภายนอก
จำ�นวน 7 ทุน

ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขา		
สถาบัน		 สนับสนุนจาก
1 นายมงคล รอดจันทร์
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนบัณฑิตโครงการ
				
เทคโนโลยี			
มหาวิทยาลัยวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
								
หาดใหญ่		
2 นางสาวอุษา พันฤทธิ์ดำ�
วิทยาศาสตร์และ จุลชีววิทยา		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนกระทรวง
				
เทคโนโลยี					
วิทยาศาสตร์และ
										
เทคโนโลยี
3 นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย York
ทุนกระทรวง
				
เทคโนโลยี			
สหราชอาณาจักร
วิทยาศาสตร์และ		
										
เทคโนโลยี
4 นางสาวผาณิต งามสัมฤทธิ์
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนกระทรวง
				
เทคโนโลยี					
วิทยาศาสตร์และ
										
เทคโนโลยี
5 นายณภู วงศ์พันธ์
มนุษยศาสตร์และ นโยบายสาธารณะและ Heidelberg		
ทุนสำ�นักงาน
				
สังคมศาสตร์
การจัดการเน้นทาง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี คณะกรรมการ
						
นโยบายการเมือง			
ข้าราชการพลเรือน
						
สร้างสรรค์		
6 นางสาวปาริฉัตร ยุบลบัณฑิตกุล วิทยาศาสตร์และ Robotics
University of Sheffield ทุนกระทรวง
				
เทคโนโลยี					
วิทยาศาสตร์และ
										
เทคโนโลยี
7 นายปิยะ โกศัลวิตร
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
University of
ทุนกระทรวง
				
เทคโนโลยี			
Manchester
วิทยาศาสตร์และ
								
สหราชอาณาจักร
เทคโนโลยี
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การให้บริการแหล่งสืบค้นข้อมูล

สถิตผิ ใู้ ช้บริการทรัพยากรเพือ่ การสนับสนุนการเรียน การค้นคว้า ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทรัพยากรที่ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน สำ�หรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป
รายการ
หนังสือ
- หนังสือภาษาไทย		
- หนังสือภาษาต่างประเทศ		
- หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทยและต่างประเทศ)
- รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์
- นิยาย/เรื่องสั้น/เยาวชน		
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- วารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบัน
- วารสารต่างประเทศฉบับปัจจุบัน
- วารสารภาษาไทยเย็บเล่ม		
- วารสารภาษาอังกฤษเย็บเล่ม
- หนังสือพิมพ์ภาษาไทย		
- หนังสือพิมพ์จีน		
- หนังสือพิมพ์อังกฤษ		
โสตทัศนวัสดุ
- VCD		
- CD		
- DVD		
- โทรทัศน์บริการชมสื่อโสตทัศน์
- เครื่องเล่นวีซีดี บริการชมสื่อโสตทัศน์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำ หรับบริการสืบค้นข้อมูล
- เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
- โทรทัศน์บริการชมสื่อโสตทัศน์
- เครื่องเล่นวีซีดี บริการชมสื่อโสตทัศน์
- Signage TV เพื่อการบริการข่าวสารและสารสนเทศ
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จำ�นวนทรัพยากร

หน่วยนับ

175,847
16,941
10,620
5,822
5,863

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

584
55
631
96
15
1
1

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

8,761
3,757
3,296
18
14

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
เครื่อง
เครื่อง

19
21
18
12
7

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

100

Annual Report 2017

Nakhon
Pathom
Rajabhat University

2. สถิติบริการผู้ยืม-คืนหนังสือ ปีงบประมาณ 2560
ประเภทบริการ (หน่วยนับ : เล่ม)
เดือน ปี		
		
บริการยืม
บริการคืน
บริการคืนแล้วยืมต่อ
ตุลาคม 2559
3,658
3,476
720
พฤศจิกายน 2559
3,213
3,551
479
ธันวาคม 2559
374
794
73
มกราคม 2560
2,720
2,287
565
กุมภาพันธ์ 2560
2,501
2,402
459
มีนาคม 2560
3,290
3,027
463
เมษายน 2560
1,707
1,850
219
พฤษภาคม 2560
1,652
2,181
471
มิถุนายน 2560
691
656
71
กรกฎาคม 2560
545
393
36
สิงหาคม 2560
3,650
2,214
282
กันยายน 2560
2,614
2,671
558
รวม
26,615
25,502
4,396

3. สถิติผู้เข้าใช้บริการหน่วยวารสารและหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ 2560
เดือน ปี
		
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
รวม

ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ (หน่วยนับ : คน)
07.30-08.30 น.
08.30-16.30 น.
16.30-18.30 น.
59
1,307
95
56
1,259
161
8
200
7
258
1,012
50
41
979
77
28
949
53
15
131
63
53
484
43
0
262
0
0
2,763
5
49
1,886
108
49
1,886
108
616
13,118
770
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4. สถิติการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ 2560
หนังสือพิมพ์ (หน่วยนับ : ฉบับ) จดหมายข่าว
เดือน ปี		 วารสาร (หน่วยนับ : เล่ม)
		
ปัจจุบัน ฉบับล่วงเวลา ฉบับเย็บเล่ม ฉบับปัจจุบัน ฉบับล่วงเวลา เย็บเล่ม
ตุลาคม 2559
24
10
130
24
33
8
2
พฤศจิกายน 2559
12
3
90
21
41
ธันวาคม 2559
1
5
24
มกราคม 2560
9
46
3
21
3
11
กุมภาพันธ์ 2560
107
14
174
24
มีนาคม 2560
15
8
131
2
3
เมษายน 2560
6
27
พฤษภาคม 2560
5
27
22
มิถุนายน 2560
15
38
1
18
4
กรกฎาคม 2560
6
5
24
15
8
สิงหาคม 2560
67
12
122
25
กันยายน 2560
23
5
49
12
รวม
275
72
863
30
191
64
40

5. สถิติผู้เข้าใช้บริการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
เดือน/ปี
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
รวม
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จำ�นวน (หน่วยนับ : คน)
17,588
14,326
1,869
20,149
17,834
28,941
18,395
20,317
30,455
39,212
30,045
29,432
268,563

หมายเหตุ
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6. สถิติการบริการผู้เข้าใช้บริการสืบค้น ปีงบประมาณ 2560
OPAC Serach Report 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560
จำ�นวน (หน่วยนับ : ครั้ง)
เดือน/ปี		
		
Keyword
Browse
Patron
ตุลาคม 2559
58,293
10,285
218
พฤศจิกายน 2559
10,363
6,571
91
ธันวาคม 2559
9,445
3,571
62
มกราคม 2560
12,151
7,273
82
กุมภาพันธ์ 2560
8,160
6,485
53
มีนาคม 2560
1,589
590
1
เมษายน 2560
8,473
4,006
34
พฤษภาคม 2560
55,319
3,330
70
มิถุนายน 2560
46339
1580
41
กรกฎาคม 2560
5,964
2,825
42
สิงหาคม 2560
8,195
11,778
94
กันยายน 2560
9,984
9,564
179

7. การบริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2559
เดือน				ฐานข้อมูลออนไลน์ (หน่วยนับ : ครั้ง)
		 ABI/INFORM ACM DL
PQDT
Springer
WoS
ต.ค. 59
155
85
217
468
112
พ.ย. 59
426
65
347
562
69
ธ.ค. 59
213
89
370
1,643
16
ม.ค. 60
339
166
214
819
44
ก.พ. 60
218
116
450
682
68
มี.ค. 60
150
222
257
677
39
เม.ย. 60
2,010
90
578
643
170
พ.ค. 60
159
32
88
283
4
มิ.ย. 60
294
54
95
310
16
ก.ค. 60
150
80
112
180
32
ส.ค. 60
165
65
99
681
32
ก.ย. 60
156
81
248
355
42
รวม
4,435
1,145
3,075
7,303
644

Total
68,796
17,025
13,078
19,506
14,698
2,180
12,513
58,719
47,960
8,831
20,067
19,727

ACS
56
48
27
19
28
39
10
11
17
64
46
39
404

Ebsco Host
188
230
103
148
210
118
237
188
327
211
108
137
2,205
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		ฐานข้อมูลออนไลน์ (หน่วยนับ : ครั้ง)
		
Education
Emerald/
E-Book
เดือน
EM92
Ebsco Host Research Wilson CCMC Crcnetbase ThaiLIS E-book
				
complete
ต.ค. 59
116
262
174
157
83
84
23,879
87
พ.ย. 59
158
188
269
208
109
78
18,418
64
ธ.ค. 59
211
94
129
218
46
82
13,033
52
ม.ค. 60
152
117
142
164
53
65
12,810
83
ก.พ. 60
132
134
108
88
33
128
14,799
49
มี.ค. 60
58
201
216
64
69
114
14.941
62
เม.ย. 60
92
111
207
96
66
104
17,071
87
พ.ค. 60
210
167
106
148
59
96
20,847
64
มิ.ย. 60
129
200
127
153
64
66
14,136
88
ก.ค. 60
112
137
109
180
86
87
13,926
64
ส.ค. 60
148
122
101
137
66
69
11,674
52
ก.ย. 60
110
87
138
69
52
134
16,722
87
รวม
1,628
1,820
1,826
1,682
786
1,107
192,256
839

8. สถิติการลงข่าว บทความ ข่าวสาร บทความรู้ ใน TV. Signage ปีงบประมาณ 2560
เดือน ปี
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
รวม
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ทำ�ภาพกราฟิก : ภาพ
24
16
14
8
11
15
12
11
9
10
9
9
148

อัพโหลดเนื้อหา : ครั้ง
6
6
7
7
7
12
7
8
8
9
9
9
95
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำ�ปีงบประมาณ 2559

		 		
		 เกณฑ์การให้คะแนน			 ผลการประเมิน
หน่วย น้ำ�หนัก
			
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
วัด (ร้อยละ) 1
2
3
4
5
											 ดำ�เนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำ�หนัก
มิติภายนอก
1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ
85
1
2
3
4
5
4.2600
4.2600
3.7138
		 CHE QA Online หรือระบบอื่นที่สภาสถาบันฯ
		 และ คปภ. รับรอง		
มิติภายใน
2 การเบิกจ่ายงบประมาณ			
2.5								
		 2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ 2.5 75 78 81 84 87
80.94
2.9812
0.0764
		 2.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ 2.5 88 90 92 94 96
92.72
3.3578
0.0861
3 การประหยัดพลังงาน		
ระดับ 2.5
1
2
3
4
5
1.5000
1.5000
0.0385
4 การประหยัดน้ำ�			 ประเมินผลแยกจากคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ระดับ
5
1
2
3
4
5
4.0000
4.0000
0.2051
				
น้�ำ หนักรวม 97.5							
คะแนนรวม 4.1199

		 		
เกณฑ์การให้คะแนน			 ผลการประเมิน
			
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ผลการ ค่าคะแนน
1
2
3
4
5
หมายเหตุ
										 ดำ�เนินงาน
ที่ได้
		 ตัวชี้วัดการประหยัดน้ำ�		
ระดับ
1
2
3
4
5		 ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
											 ประเมินผลตัวชี้วัด
คะแนน ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : การให้คะแนนเป็นไปตามเจ้าภาพตัวชี้วัด (กรมทรัพยากรน้ำ�)
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ตามองค์ประกอบสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด�ำ เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำ�ปีการศึกษา 2559 โดยสรุปผลการดำ�เนินงานได้ดงั นี้
				
ผลการดำ�เนินงาน		
บรรลุเป้าหมาย
ผลการ
		 ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย		 ตัวตั้ง			
ผลลัพธ์
=บรรลุ
ประเมิน
					ตัวหาร			 (% หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ค่าเฉลี่ย 3.01		205.56			
3.21
3.21

					 64			
31.35 5
100
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 25		 139.5			
3.92

					 445			
40			
16.40 5
100
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ร้อยละ 20		 73 			
1.37

					 445			
60			
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
6 ข้อ				6 ข้อ (1-6)		
5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
6 ข้อ				6 ข้อ (1-6)		
5.00

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
6 ข้อ				6 ข้อ (1-6)		
5.00

					ครุศาสตร์			
4.93
					พยาบาล			
5.00		
					มนุษย์ฯ			
5.00		
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ค่าเฉลี่ย 4.25		วิทยาการ			
3.57
4.70

					วิทยาศาสตร์ฯ		
5.00		
					 รวม			
23.50/5		
								
= 4.70		
					ครุศาสตร์			
3.88
					พยาบาล			
2.37		
					มนุษย์ฯ			
5.00		
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ค่าเฉลี่ย 3.25		วิทยาการฯ			
5.00
4.25

					วิทยาศาสตร์ฯ		
5.00		
					 รวม			
21.25/5		
								
= 4.25		
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
5 ข้อ				6 ข้อ (1-6)		
5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
6 ข้อ				6 ข้อ (1-6)		
5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
5 ข้อ				7 ข้อ (1-7)		
5.00

					ครุศาสตร์			
4.40
					พยาบาล			
3.65		
					มนุษย์ฯ			
3.99		
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ค่าเฉลี่ย 3.75		วิทยาการฯ			
4.11
4.10

					วิทยาศาสตร์			
4.36		
					 รวม			
20.51/5		
								
= 4.10		
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
5 ข้อ				6 ข้อ (1-6)		
5.00

					คะแนนเฉลี่ยรวม				
4.35
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามกรอบการประเมิน แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามลำ�ดับ ดังนี้

ผลการประเมินส่วนที่ 1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และรายงานผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณาจากร้อยละ
ของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 69.57 ได้คะแนน 20.87 จาก
30 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

ผลการประเมินส่วนที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณโดยรวมทีใ่ ช้จา่ ยไป พิจารณา
จากร้อยละของงบประมาณโดยรวมที่ใช้จ่ายไปในแต่ละไตรมาส เทียบกับ
ร้อยละที่เป็นเป้าหมายในแต่ละไตรมาส และพิจารณาจากร้อยละของจำ�นวน
โครงการที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ได้คะแนน 29.11 จาก 35 คะแนน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินส่วนที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

สภาพและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การประเมินสภาพและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
5 กลุม่ จำ�นวน 81 คน พบว่าทุกกลุม่ มีขอ้ เสนอเพือ่ การแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างหลากหลาย เช่น อธิการบดีที่ครบวาระ และบุคคลซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยฯ เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี
ต้องการให้มกี ารดำ�เนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 10 ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น จัดวางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย
และอาจารย์จะต้องร่วมมือกับท้องถิน่ ให้จริงจังและมากขึน้ ในด้านการพัฒนา
ทางด้านวิชาการ จะต้องมีการยกระดับคุณภาพของบัณฑิต โดยเน้นการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความเข้มข้น
กลุ่มนักศึกษาฝากให้แก้ไขปัญหาในเรื่องของอาคารสถานที่และสิ่ง
อำ�นวยความสะดวก ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน สิง่ ก่อสร้างทีช่ �ำ รุด ปรับปรุง
ระบบการจราจร จัดหาที่จอดรถเพิ่มเติม จัดรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย
เพือ่ ช่วยในการเดินทางของนักศึกษาแต่ละอาคารทีอ่ ยูห่ า่ งไกลกัน แก้ไขความ
สกปรกของห้องน้ำ� ห้องเรียน เข้มงวดการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย กวดขันวินัยของนักศึกษา
กลุ่ ม อาจารย์ แ ละผู้ บ ริ ห ารต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นา
นักศึกษา ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยความสะดวก ทั้งที่ใช้ในด้าน
การเรียนการสอนและการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ และต้องการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ ในด้านการสอน การทำ�
ผลงานทางวิชาการและการทำ�วิจยั รวมทัง้ มีการอบรมแนวปฏิบตั ิ ให้บคุ ลากร
มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน และพัสดุที่เกี่ยวข้องด้วย

บุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย มีการสร้าง
ขวัญกำ�ลังใจแก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะความมั่นคงใน
การปฏิบัติงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม และจัดให้มีการอบรม
ศึกษาดูงานตามสายงานและฝากให้มหาวิทยาลัยแก้ปญ
ั หา เรือ่ ง
สาธารณูปโภค และซ่อมแซมอาคารสถานที่ สร้างทีจ่ อดรถภายใน
มหาวิทยาลัยให้มากขึน้ จัดระบบการจราจรให้เป็นระเบียบ แก้ไข
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
กลุ่มบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาต่างๆ
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้นำ�ท้องถิ่น มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ
มาเป็นอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
สร้างหลักสูตรใหม่ทต่ี อบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิน่
ส่งเสริมการทำ�ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พัฒนาศักยภาพของ
ผูบ้ ริหารในด้านต่างๆ และควรมีการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้นกั ศึกษา
และบัณฑิตทัง้ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ
ความสามารถในการสือ่ สาร การเข้าสังคม และการเป็นผูม้ จี ติ อาสา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ทำ�ที่
จอดรถเพิม่ ขึน้ รักษาความสะอาดของห้องน้�ำ จัดตกแต่งภูมทิ ศั น์
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ผลการประเมินส่วนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้
8 คะแนน จาก 10 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

ผลการประเมินส่วนที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการดำ�เนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานมหาวิทยาลัย และการติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการ
พัฒนาทักษะภาษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำ � เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ตามข้ อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 12 จาก 15 คะแนน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม และของอธิ ก ารบดี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อแปลงผลการประเมิน
เป็นคะแนน ได้คะแนนรวม 77.98 จาก 100 คะแนน และเมือ่
แปลงเป็นค่าคะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ได้เท่ากับ 3.90 คะแนน
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
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ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้อ�ำ นวยการกองนโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำ�

นางจันทกานต์ ภาตินทุ
นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก
นางสาวสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์
นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
นายณภัทร มงคลธนานนท์
นายสุภาพ วรรณฤมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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