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ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  และก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงน า
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน  มีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2561 ได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน  
          รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  จัดท าส าหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามรอบปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  
 
 

(อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

30 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

                                                                                                              
หน้า 

ค าน า   
สารบัญ    
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน................................................................................  1 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ........................................................ ...     50 
 องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต .......................................................................... ... 51 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย ………………………..…………...……....................................... 82 
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ ............................................... .....................  104 
 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม................................................  117 
 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ................................................ .......................... 125 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง…………………………………………………............................. 178 
ภาคผนวก ……………………………………………………………………….…………….....................................    181 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1715/2562 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1915/2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1713/2562 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัยย ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

       

 



 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
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ส่วนที่  1 
ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประวัติความเป็นมายาวนานจวบจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 81 
โดยมีจุดเริ่มต้นเพ่ือมุ่งเน้นผลิต “ครู”  เป็นส าคัญ  และได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมอีกหลายสาขาวิชา  ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
ซึ่งจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีประวัติความเป็นมาพอสรุปได้ดังนี้ 
 พ.ศ. 2479  เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑล
นครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับ
เฉพาะนักเรียนหญิง  เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประชาบาล 
 พ.ศ. 2503   เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนฝึกหัดครูหญิง เริ่ม
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝึกครูชนบท 
 พ.ศ. 2511   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม 
 พ.ศ. 2512   ย้ายสถานที่จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน (ตรง
ข้ามวัดใหม่ปิ่นเกลียว)  เปิดรับนักเรียนครูตามโครงการผลิตครูประโยคครูประถม  (ป.ป.) 
 พ.ศ. 2513   เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อ
วันที่ 16  มกราคม 2513 และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
 พ.ศ. 2518  เริ่มด าเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ท าให้
วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทและโครงสร้างเข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากข้ึน ดังเช่น ที่ระบุไว้
ในมาตรา  5 คือ  “ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัย  ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริม
วิทยฐานะของครูอาจารย์   และบุคลากรทางการศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน”     วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่งได้รับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้เพียง  5  ปี ก็ได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างและขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้ 
 พ.ศ. 2521   เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี เปิดโครงการอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) รุ่นที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2/2521 
 พ.ศ. 2523   เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 พ.ศ. 2527   ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงบางมาตราให้วิทยาลัยครูมีความสมบูรณ์ และปฏิบัติภารกิจสนองความต้องการของสังคม
ให้กว้างขวางขึ้น  สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ  “ให้วิทยาลัยครูจัด
การศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตครูได้ด้วย” 
 พ.ศ. 2528   วิทยาลัยครูนครปฐมได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอ่ืน  (อ.วท. 
และ  อ.ศศ.) เป็นปีแรก มี 5 สาขาวิชาเอก แยกเป็นสายศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอกวารสารศาสตร์
และการประชาสัมพันธ์  และการออกแบบ   สายวิทยาศาสตร์  3  สาขาวิชาเอก  คือ  การอาหาร 
พืชศาสตร์  และอิเล็กทรอนิกส์ 
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 พ.ศ. 2529   รับนักศึกษาสาขาวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้น  เปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกและ
เปิดโครงการการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ทั้งในระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา
เป็นปีแรก  
เปิดด าเนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียนในแผนการเรียน
อังกฤษ – คณิตศาสตร์  โดยใช้อาคารนอน  ดี. 3  ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน   ในขณะเดียวกันได้
ด าเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2522 โดยใช้อาคาร
เรียนชั่วคราวมีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  อนุบาล  1  และ อนุบาล  2 
 พ.ศ. 2535   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน
นามวิทยาลัยครูว่า  “สถาบันราชภัฏ”  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535 
 พ.ศ. 2538   ประกาศใช้  พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ  วันที่  25  มกราคม  2538 
 พ.ศ. 2540   เปิดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) 
 พ.ศ. 2541   เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
และเปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาปวงชน (กศ.พป.) ในสถาบันฯ และเปิดศูนย์ให้การศึกษา
นอกสถาบันฯ ที่สถาบันอินเตอร์เทค  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ในภาคเรียนที่ 1  และย้าย
ศูนย์ให้การศึกษาดังกล่าวไปที่โรงเรียนอ้อมน้อยชนูปถัมภ์  ในปีการศึกษา 2542 
 พ.ศ. 2542   เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  และสาขาไทยคดีศึกษา 
    เปิดสอนนักศึกษาโครงการส่งเสริมคุณวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรที่
สังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในท้องถิ่น (ศอ.คป.)  ทั้งในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2543   เปิดสอนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับชุมชน 
(ศอช.)  สาขาพัฒนาชุมชน  
 พ.ศ. 2545   เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน  
 พ.ศ. 2546   เปิดโครงการสมทบร่วมกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 พ.ศ. 2547   เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
   เปิดสอนระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการทั่วไป  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2548   เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุ-โทรทัศน์) 
     ด าเนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรส าหรับเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 
พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 
 พ.ศ. 2549  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) 
สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ดจิิตอลอาร์ท) สาขาวิชาภาษาจีน และระดับปริญญาโท สาขา Executive MBA 
 พ.ศ. 2550  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาในระดับปริญญา
ตรี 4 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศศ.บ.) และสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และสาขาวิชาระดับ



 

---
-- 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 ป
ระ

จ า
ปีก

าร
ศึก

ษา
 2

56
1 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏน

คร
ปฐ

ม  

4 

 

ปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.) และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.) 
 พ.ศ. 2551   เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) สาขาวิชาระบบเกษตiยั่งยืน (วท.ม.) และสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือ
การพัฒนา (ระดับปริญญาเอก)  

พ.ศ. 2552  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า (วศ.บ.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) สาขา
การธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.)  

พ.ศ. 2553  ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) สาขาวิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า(วศ.บ.)  

พ.ศ. 2554  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา 
5 ปี (ค.บ.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (รป.ม.)  

ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (ค.บ.) 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)  

พ.ศ. 2555  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ 4 ปี (ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบ ดิจิทัลอาร์ต 4 ปี (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 4 ป ี
(นศ.บ.)  

พ.ศ. 2556  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.
ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.)  
 พ.ศ. 2557  เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 5 ปี 
(ค.บ.) 
 พ.ศ. 2559  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยากรข้อมูล (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.)  
 พ.ศ. 2560  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เ พ่ิมเติม 2 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)  
   ปรับปรุงหลักสูตร 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 
สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (ค.ม.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) 
และสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ) 
 พ.ศ. 2561   ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 
สาขาวิชาชีพครู (ประกาศนียบัตร) 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

 ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ใช้ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ  ประกอบด้วยวงจักร  กลางวงจักรมีอักขระ
เป็น   อุ  หรือ  เลข ๙  รอบวงจักร  มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ  เหนือจักรเป็น
รูปเศวตฉัตร 7 ชั้น  ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ  อยู่ในวงรี  และรอบนอกด้านบน
มีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”  ด้านล่างมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษว่า “NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY”  สีของ
สัญลักษณ์มี  5  สี  แต่ละสีมีความหมาย  ดังนี้ 

 -  สีน้ าเงิน  หมายถึง  สถาบันที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนามว่า 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” 

 -  สีเขียว  หมายถึง  แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง 36 แห่ง  ในแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 

 -  สีทอง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

 -  สีส้ม หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 36 
มหาวิทยาลัย 

 -  สีขาว หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์  แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ชมพู – แดง  
 

 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดอกเฟ่ืองฟ้า  ชื่อวิทยาศาสตร์  Bougainvillea spp.  ชื่อสามัญ   Bougainvillea 
 

 ที่ตั้ง     

 เลขที่  85 หมู่ 3  ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม  อ าเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม  73000 
  
 

คติธรรมประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
 
ปรัชญา 
 “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
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วิสัยทัศน์  
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็น
พลังปัญญาของท้องถิ่น” 
 
พันธกิจ  

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก าหนดไว้เป็น 6 ประการ คือ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาส ทางการศึกษา  
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสาน พัฒนาโครงการพระราชด าริ  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
2. วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น  
3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเก้ือกูลสิ่งแวดล้อม 
4. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 
เป้าประสงค์  

1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคม
อาเซียน  

2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ทวารวดีวัฒนธรรมประเพณีไทย
และสิ่งแวดล้อม  

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบงาน
ที่คล่องตัวและบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
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ค่านิยมหลัก  
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารหลาย

รูปแบบ หมายถึง การท างานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ  

P - Professional การท างานแบบมืออาชีพ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

R - Responsibility การท างานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นใน คุณธรรม 
จริยธรรม รักษาคุณภาพและมาตรฐาน โปร่งใสและ ตรวจสอบได้  

U - Unity การประสานสามัคคี หมายถึง การท างานด้วยความเคารพ ในความคิดเห็นของ
เพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่ง ฝักฝ่ายและเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม  
 
เอกลักษณ์  

บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 
อัตลักษณ์ : 

จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการจัดการ 

งานตรวจสอบภายใน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ส านักงานอธิการบดี 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สถาบันภาษา 
 

กองกลาง 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

คณะครุศาสตร์ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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งบประมาณรายจ่าย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและสามารถหารายได้ 

เพ่ือด าเนินการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการตั้งสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 524,221,000 59.07 
งบประมาณเงินรายได้ 363,186,400 40.93 

รวม 887,407,400 100.00 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561, หน้า 53 
 
จ านวนบุคลากร 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการสอน  สามารถแยกได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  1 แสดงจ านวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปีงบประมาณ  2561 
ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการพลเรือน 
พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานโรงเรียนสาธิต 
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ลูกจ้างโรงเรียสาธิต 

93 
1 

363 
28 
18 
- 
- 
- 

12 
18 
198 
10 
- 

11 
99 
23 
3 

105 
19 
561 
38 
18 
11 
99 
23 
3 

รวม 503 374 877 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561, หน้า 44 
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นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด  20,073 คน   โดยแยกรายละเอียด ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

(กศ.พป.) 

ป.
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

ไทย 
ต่าง 
ชาติ ไทย 

ต่าง 
ชาติ 

ครุศาสตร ์ 1,325 - - 178 81 - 32 1,616 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5,100 31 929 - 6 - - 6,066 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4,227 - 392 - 17 - 10 4,646 

วิทยาการจัดการ 5,067 8 1,371 - 77 8 - 6,531 

พยาบาลศาสตร ์ 276 - - - - - - 276 

สถาบันภาษา - 61 - - - - - 61 

รวมท้ังสิ้น 15,995 100 2,692 178 181 8 42 19,196 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561, หน้า 26 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
  1.  นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ    ประธานกรรมการ 
  2.  รศ.ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
  3.  นายกิตติศักดิ์  เมธาทัศน์ชวลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  4.  พลอากาศเอกชนะ  อยู่สถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  5.  ผศ.ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  6.  นายแพทย์พินิจ  หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  7.  รศ.ดร.วิชัย  เทียนน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  8.  ผศ.สนิท  ชุนดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  9.  ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10.  นายสมพร  ใช้บางยาง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11.  นายโอภาส  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12.  นายอภิชาต  ธรรมมโนมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
12.  อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 
14.  อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี ประธานสภาคณาจารย์ 
  และข้าราชการ กรรมการ 
15.  นายกองโท พเยาว์  เนียะแก้ว ประธานกรรมการ  
  ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย กรรมการ 
16.  อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
17.  ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
18.  ผศ.ดร.หทัยชนก  บัวเจรญิ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
19.  ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
20.  อาจารย์เกษม  สุขสมบูรณ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
21.  ผศ.ดร.ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
22.  รศ.ดร.พงษ์นาถ  นาถวรานันต์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
23.  อาจารย์พรรณรพี  บุญเปลี่ยน ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
24.  ผศ.ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
25.  เจ้าหน้าที่ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 1. อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว  อธิการบดี  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม  รองอธิการบดี  
 3. อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์  รองอธิการบดี  
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุมิล  มรรควิบูลย์ชัย  รองอธิการบดี  
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย รองอธิการบดี 
 7. อาจารย์ศิริชัย โสภา ผู้ช่วยอธิการบดี 
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 9. อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์  คณบดีคณะครุศาสตร์  
12. อาจารย์ ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทนา วัฒนกาญจนะ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
14. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
16. อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล   เรืองศรี  ผู้อ านวยการ 
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
18. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ผู้อ านวยการ 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
19. อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์พงษ์ ป้อมปราณ ี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
21. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
22. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
23. นางศิริพร   โรจน์พิทักษ์กุล  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบัณฑิต 

1. การตั้งเป้าหมายในบาง
ตัวบ่งช้ีต่่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก่าหนด 

หน่วยงานทบทวนการ
ก่ าหนดตั ว ช้ี วั ด โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาจาก
ตัว ช้ีวัดของสกอ.และ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง
หน่วยงาน 

หน่วยงานพิจารณาค่า
เป้าหมาย โดยมี เกณฑ์
การพิจารณา  
1. เกณฑ์ของ สกอ. 
2 . ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง
หน่วยงาน 
3. เป้าหมายเพื่อพัฒนา 

ระดับเป้าหมาย  มกราคม 62 
–  
มีนาคม 62 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพการ 
ศึกษา 

- รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
วิชาการ 
- ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2. มีบางหลักสูตรที่ผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
น้อย (3 หลักสูตร) และปาน
กลาง (11 หลักสูตร) 

1.เชิญหลักสูตรทีม่ีผล
การประเมินอยู่ในระดับ
น้อยและปานกลางร่วม
ประชุมหารือท่าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2. จัดอบรมให้กับ
หลักสตูรที่ได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับน้อย
และปานกลาง ให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงการจดัประชุมช้ีแจง
แนวทางการพัฒนา
คุณภาพ ระดับหลักสตูร 
และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือ
หาแนวทางการพัฒนาให้
หลักสตูรสามารถ
ด่าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้
เป็นไปตามเกณฑ์

หลักสตูรมคีวาม
เข้าใจตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
สามารถ
ด่าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดและเขยีน
รายงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทุกหลักสูตร 
(ยกเว้นหลักสุตรที่
ยังไม่มีบณัฑิตและ
หลักสตูรที่อยู่
ระหว่างปิด
หลักสตูร) มผีล
การเมิน 3.00 ข้ึน
ไป 

มกราคม 62  งานประกัน
คุณภาพการ 
ศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษามาก
ยิ่งข้ึน 

มาตรฐานหลักสูตร ระดับ 
อุดมศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตอบ
โจทย์ตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

3. จ่านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก  ( ร้ อ ย ล ะ 
34.67) และต่าแหน่งทาง
วิชาการ (ร้อยละ 19.35) ยัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

1.ตรวจสอบและติดตาม
อาจารย์ที่ได้รับอนญุาต
ให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
2.การสรรหาอาจารย์
ควรเน้นอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปรญิญา
เอก 
 
 
 
 
 
 
 

- การก่ากับติดตาม
การศึกษาต่อของอาจารย์
ที่ได้รับอนญุาตไปศึกษา
ต่อให้จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนด 
- มอบนโยบายใหส้าขา 
วิชามุ่งเน้นการเปิดรับ
สมัครอาจารย์ประจ่า
สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นอันดับ
แรก (ยกเว้นสาขาวิชาที่
ขาดแคลน)     
    
 
 

 
 
 
 
 
-จ่านวนอาจารย์
ที่ประจ่าที่มี
คุณวุฒิปรญิญา
เอก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปีงบ
งบประมาณ 
2562 
 
 
ภายในปีงบ
งบประมาณ 
2562 
 
 
 
 
 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
วิชาการ 



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

3.เร่งรัดสนับสนุน
ส่งเสริมการท่าผลงาน
ทางวิชาการ 
 

-กิจกรรมสร้างความ
เข้าใจแนวปฏิบัติการขอ
ก่าหนดต่าแหน่งทาง
วิชาการ 

-ร้อยละต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- อาจารย์ที่ด่ารง
ต่าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 
40 

ภายในปีงบ
งบประมาณ 
2562 

4. ระบบการก่ากับ ติดตาม 
ประเมินผลด้านการบริการ
นักศึกษายังไม่ชัดเจนและยัง
ไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

กองพัฒนานั กศึ กษ า
ร่วมกับรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา ทบทวน
และพัฒนาการการจัด
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม 
ร ว ม ถึ ง ร ะ บ บ ก า ร
ประเมินให้สอดคล้อง
และสามรถเห็นผลการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

1. ปรับรูปแบบการจัด
โครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การพัฒนานักศึกษาตาม
เป้าหมาย 
2 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ด้ า น ก า ร
ให้ บริ การและการจั ด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
โครงการ/กิจกรรม 

1 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนานักศึกษา 
2. แบบประเมิน
คุ ณ ภ า พ ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม 

 ก . พ .  6 2  – 
มิ.ย. 62 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
พัฒนานักศึกษา 

5.  การก่าหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
บางประการ ไม่สามารถ
น่าไปสู่การด่าเนินการจัด
กิจกรรม รวมไปถึงการวัด
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
คุณลักษณะต่างๆ ที่ก่าหนด
ไว้ได้อย่างชัดเจน 

1 . วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
สอดคล้องคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร  
2.ทบทวนแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาโดยเป็น
กิจกรรมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่เน้น

1.ทบทวนแผนกิจกรรม
นักศึกษา   
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้ที่ มี
ความหลากหลายตาม
บริบทของการเรียนในแต่
ละรายวิชาโดยเน้นการ
ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

ห ลั ก สู ต ร มี
กิ จ ก ร ร ม ที่
ต อ บ ส น อ ง
คุณลักษณะของ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะของ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ 

1 ส.ค. 61 – 
31 ก.ค. 62 

คณะวิชา รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
พัฒนานักศึกษา 



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัย 

1.ควรส่งเสริมให้น่าผลงาน
ตีพิมพ์ในฐาน scopus 

1.ส่งเสริมและก่าหนด
เป้าหมายให้น่าผลงาน
ตีพิมพ์ในฐาน Scopus 
เพิ่มขึ้น 
 
 
2.สนับสนุนค่าตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย  ในระดับ
คณะ  
 

1. จัดตั้งหน่วยวิจัย 
ศูนย์วิจัย และศูนย์วิจัย
ความเป็นเลิศ ซึ่งมีการ
ก่าหนดให้มี KPI ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
2. ประกาศฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์สนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ที่
ตีพิมพ์ ที่จัดอยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus  และ
ตามระดับคุณภาพวารสาร
ตามคลอไทล์ (Q1, Q2, Q3 
และ Q4)  
3.ส่งเสรมิการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ในระดับคณะ
จัดตั้งโครงการ 
Publication Clinic  

จ่านวนบทความ 9 1  ตุ ล า ค ม 
2 5 6 1  - 3 0 
กั น ย า ย น 
2562 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
วิจัยและ
นวัตกรรม 



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

4. ผลักดัน Journal of 
Thai Interdisciplinary 
Research (JTIR) ให้ 
Index เข้าฐานข้อมูล 
Scopus 

2.ส่งเสริมให้จดสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตรให้มากข้ึน 

1. ทบทวนกระบวนการ
ส่งเสริมให้จดสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตรให้มากขึ้น 
2. เพิ่มจ่านวนงาน จด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1. ส่งเสรมิ 
ประชาสมัพันธ์ และการ
บริการให้อาจารย์ขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
2. ตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารจดัการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
3. ประกาศฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์สนับสนุนการ
ยื่นค่าขอจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

จ่านวนเรื่องที่ยื่น
ขอ 

2 เรื่อง 1  ตุ ล า ค ม 
2 5 6 1  - 3 0 
กั น ย า ย น 
2562 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
วิจัยและ
นวัตกรรม 

3.มีชุมชนต้นแบบ/ลงพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมให้มีชุมชน
ต้ นแบบและลงพื้ นที่
อย่างต่อเนื่อง 

ต่อเนื่องโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้ งแต่ปี  2557 
จนถึงปัจจุบัน เช่น  
1. โครงการ “นวัตกรรม
เพื่อการจัดการห่วงโซ่
คุณค่าของ ข้าว ผัก และ

จ่ า น ว น ชุ ม ช น
ต้นแบบ 

5 1  ตุ ล า ค ม 
2 5 6 1  - 3 0 
กั น ย า ย น 
2562 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
วิจัยและ
นวัตกรรม 



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ส้มโอปลอดภัย ยกระดับ
มาตรฐานในการตลาด
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร จั ง ห วั ด
นครปฐม 4.0”  
2. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถ
ชุมชนท้ อ งถิ่ น จั ด ก า ร
ตนเองพื้นที่ภ าคกลาง
ตะวันตก 
3. โครงการบูรณาการ 
พั น ธ กิ จ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ
แก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
4. โครงการส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี  
ความเป็นระเบียบวินัย 
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 

4 . คว ร เขี ยนร าย ง าน ใน
รูปแบบ PDCA 

ทบทวนรู ปแบบกา ร
เ ขี ย น ร า ย ง า น แ บ บ 
PDCA  

-ป รั บ ป รุ ง  แ ล ะ เ พิ่ ม
ศั กยภาพในการ เขี ยน
รายงานในรูแบบ PDCA 
-กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร

ร า ย ง า น ที่ มี
รูปแบบการเขียน
ตามกระบวนการ 
PDCA 

การเขียนรายงาน 
SAR แบบ PDCA 
 

ม ก ร า ค ม 
2 5 6 1  - 3 0 
กั น ย า ย น 
2562 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
วิจัยและ
นวัตกรรม 



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ (KM) 

 

องค์ประกอบท่ี 3 
การบริการ 
วิชาการ 

1. ควรประเมินความส่าเร็จ
ข อ ง แ ผ น ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม
ประเด็นการใช้ประโยชน์
ของชุมชนท้องถิ่น และน่า
ข้อเสนอแนะจากการบริการ
วิชาการมาจัดท่าแผนในปี
ต่อไป โดยให้สอดคล้องกับ
ตั ว ช้ี วั ด ยุ ทธศาสตร์ ก า ร
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุก
ประเด็น และเช่ือมโยงกับ
การได้รับงบประมาณ ตอบ
โจทย์พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย 

- ทบทวนวิเคราะห์ จุด
แข็ งและจุดอ่อน เพื่ อ
น่าไปสู่ความส่าเร็จของ
แ ผ น ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม
ประเด็นการใช้ประโยชน์
ของชุมชนท้องถิ่น และ
น่าข้อเสนอแนะจากการ
บริการวิชาการมาจัดท่า
แผนในปีต่อไป โดยให้
สอดคล้ องกั บตั ว ช้ี วั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นของหาวิทยาลัย 
ครอบคลุมทุกประเด็น 
และเช่ือมโยงกับการได้รับ
งบประมาณ ตอบโจทย์
พื้ นที่ รั บผิ ดชอบของ
มหาวิทยาลัย 

- ประชุมผู้บริหาร เพื่อ
ก่ า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการด่าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บตั ว ช้ี วั ด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
ครอบคลุ มทุ กประเด็ น 
และเช่ือมโยงกับการได้รับ
งบประมาณ ตอบโจทย์
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1. แผนบริการ
วิชาการประจ่าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2562  
2. การก่าหนด
ตั ว ช้ี วั ด ค ว า ม 
ส่าเร็จของแผนที่
ค ร อ บ ค ลุ ม
ประเด็นการใช้
ประโยชน์ของ
ชุมชนท้องถิ่น 
3 .ติ ดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส่าเร็จของ
การด่าเนินงาน 

มี แ ผ น บ ริ ก า ร
วิชาการที่พัฒนา
จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินในรอบที่
ผ่ า น ม า แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการ 

1  ตุ ล า ค ม 
2 5 6 1  - 3 0 
กั น ย า ย น 
2562 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
วิจัยและ
นวัตกรรม 

องค์ประกอบท่ี 4 
การท่านุบ่ารุง 
ศิลปะและ 

1. ควรสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ เช่น 

จัดท่าแผนงานการสร้าง
มาตรฐานด้ านศิ ลปะ
และวัฒนธรรม โดยเริ่ม

โ ค ร ง ก า ร สั ม มน า เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง
มาตรฐานการละเลน่เพลง

เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 เรื่อง 
(การละเล่นเพลง
พื้นบ้าน)  

ม.ค.-ก.ค. 62 ส่านักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
พัฒนานักศึกษา



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

วัฒนธรรม การละเล่น เพลงพื้นบ้าน 
เป็นต้น 

จากส่ ง เสริม ให้มี การ
วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์
แ ล ะ ส ร้ า ง แ บ บ แ ผ น
การละเล่นเพลงพื้นบ้าน
ที่ มี ม า ต ร ฐ า น เ ป็ น ที่
ยอมรับในระดับชาติ   

พื้นบ้านและการประกวด
การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน  
 

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ควรก่าหนดวัตถุประสงค์
ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้มีความชัดเจน 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส่านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อทบทวน
แผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาแผน ให้ มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารส่านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อปรับปรุง
แผนงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ก า ร ก่ า ห น ด
วัตถุประสงค์ของ
แผนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่
มี การปรับปรุ ง
และพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

แ ผ น ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมที่
มี ก า ร ก่ า ห น ด
วัตถุประสงค์ ได้
อย่างชัดเจน 

เม.ย.-พ.ค. 62 ส่านักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
พัฒนานักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

3. ควรก่าหนดวัตถุประสงค์
ในโครงการให้สามารถวัด
และประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ ให้ ส ามารถ
วั ดผลประ เมิ นผล ไ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อก่าหนดวัตถุประสงค์
โครงการเพื่ อสามารถ
จัดท่าและประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โ ค ร ง ก า ร ที่ มี
คุณภาพสามารถ
วั ด แ ล ะ
ประเมินผลได้ 

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ 

ม.ค.-ก.ค. 62 ส่านักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
พัฒนานักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม 



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

1. ควรน่าข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภาย ในระดั บ
สถาบันและคณะมาเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ่ าปี 
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ในปีถัดไป 

ท บ ท ว น แ ล ะ จั ด ท่ า
แ ผ น พัฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาให้ครอบคลุม
กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ 
แผนปฏิบัติการ แผนกล
ยุทธ์ทางการเ งินและ
แผนพัฒนาบุคลากร 

ประชุมเพื่อพัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2560 

แผนยุทธศาสตร์ 
ป ร ะ จ่ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2562 

แผนยุทธศาสตร์ 
ป ร ะ จ่ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2562 

1 ส.ค. 61 – 
31 ก.ค. 62 

-กองนโยบาย
และแผน 
-คณะวิชา 

-รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
-คณบด ี

2. ควรทบทวนการจัดท่า
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวม และ
แผนอื่นๆ โดยก่าหนดตัว
บ่ ง ช้ี  ที่ ส า ม า ร ถ วั ด
ค ว า ม ส่ า เ ร็ จ ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนนั้นๆ  

1.ปรับแผนยุทธศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ มี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิน่ 
 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มห า วิ ทย า ลั ย ร าชภั ฏ
น ค ร ป ฐ ม  ป ร ะ จ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 -
2566 (ฉบับฉบับปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562) 

1. แผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
ประจ่าปี
งบประมาณ 
2562 
2. ตัวช้ีวัด
ความส่าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผน 

1. แผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
ประจ่าปี
งบประมาณ 
2562 
2. ตัวช้ีวัด
ความส่าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก . พ .  6 2  – 
พ.ค. 62 

กองนโยบาย
และแผน 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

3. ควรเขียนรายงานผลการ
ด่าเนินงานในการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ที่เ ช่ือมโยงกับ

ปรับการเขียนรายงาน
ผลการด่าเนินงานโดย
เขี ยน ให้ ส ะท้ อนกา ร

พัฒนา/ปรับปรุงการเขียน
รายงานผลการด่าเนินงาน
ที่เช่ืองโยงกับยุทธศาสตร์

วิ ธี ก า ร เ ขี ย น
รายงานผลการ
ด่ า เ นิ น ง า น ที่

รูปแบบการเขียน
รายงานผลการ
ด่ า เ นิ น ง า น ที่

ก . ค .  6 2  – 
ส.ค. 62 

กองนโยบาย
และแผน 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
ยุทธศาสตร์และ



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิ ทยาลั ยร าชภัฏ ใน
ภาพรวม 

เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏ 

เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ราชภัฏ 

งบประมาณ 

4. แผนบริหารและพัฒนา
บุ ค ล า ก ร  ตั ว ช้ี วั ด ยั ง ไ ม่
ครอบคลุมถึงความส่าเร็จ
ตามที่ตั้งไว้ในเป้าประสงค์ 
และกระบวนการท่าแผน
บริหารบุคลากร จะต้อง
ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น 
ไ ด้ แ ก่    ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง
บุคลากร  การธ่ารงไว้ซึ่ ง
บุ ค ล าก ร    ก า รพัฒน า
บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ ก า ร
เกษียณอาย ุ

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคลได้จัดท่าตัวช้ีวัดใน
ปีงบประมาณ 2562 ให้
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง
ค ว า ม ส่ า เ ร็ จ ต า ม
เป้าประสงค์ที่วางไว้ โดย
แยกเป็น  2  แผน คื อ
แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร  
ซึ่ ง ใ น แ ต่ ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์จะมีตัวช้ีวัด
ก่ากับอยู่  

- ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาแผนบริหาร
และพัฒนากลไกพร้อม
กา ร ก่ า ห นด ตั ว ช้ี วั ด ที่
ครอบคลุมความส่าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
 

แ ผ น บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 
และแผนพัฒนา
บุคลากร 

แ ผ น บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 
และแผนพัฒนา
บุคลากร 

ต . ค .  6 1  – 
ก.ย. 62  

ง า น บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลด้าน
บริหาร 

5. งานวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย บางหลักสตูรมตี้นทุน
ต่อหน่วยท่ีสูงมาก 
(ประมาณ 130,000 บาท 
จากนักศึกษาประมาณ 50 

ปรับเกณฑ์การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยให้
เหมาะสมกับบริบทและ
การด่าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้ได้

กิจกรรมจดัตั้ง
คณะกรรมการด่าเนินการ
วิเคราะห์และตรวจสอบ
ต้นทุนต่อหน่วยและความ
คุ้มค่าของการบริหาร

ระดับ
ความส่าเร็จของ
รายงานต้นทุน
ต่อหน่วยและ
ความคุ้มค่าของ

ระดับ 5 ก.พ. 62 – 
พ.ค. 62 

-กองนโยบาย
และแผน 
 

รองอธิการบดี
ก่ากับดูแลดา้น
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

คน)  ดังนั้นจึงควรมีการ
ปรับเกณฑ์การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยให้เหมาะสม
เพื่อให้ได้ต้นทุนท่ีใกลเ้คียง
กับความเป็นจริงมากที่สุด 
และควรมีการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และโอกาสในการแข่งขันให้
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ต้นทุนท่ีใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด 
และวิเคราะห์
เปรียบเทยีบ
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและโอกาส
ในการแข่งขันกับ
มหาวิทยาลยัอื่นๆ 

หลักสตูร การบริหาร
หลักสตูร 
ระดับ 1 : จัดตั้ง
คณะกรรมการ
ด่าเนินการและ
ตรวจสอบการ
วิเคราะหต์้นทุน
ต่อหน่วยและ
ความคุ้มค่าของ
การบริหาร
หลักสตูร 
ระดับ 2 : 
ทบทวนและ
วิเคราะห์
รายงานต้นทุน
ต่อหน่วยและ
ความคุ้มค่าการ
บริหารหลักสตูร 
ประจ่าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดย
พิจารณาความ



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ถูกต้องของ
เกณฑ์ การ
วิเคราะหต์้นทุน
ต่อหน่วยให้มี
ความเหมาะสม 
ระดับ 3 : 
วิเคราะหต์้นทุน
ต่อหน่วยและ
ความคุ้มค่าการ
บริหารหลักสตูร 
ประจ่าปี
งบประมาณ 
2561 ตาม
แนวทางที่วางไว้ 
ระดับ 4 : 
วิเคราะห์
เปรียบเทยีบ 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและ
โอกาสในการ
แข่งขันกับ
มหาวิทยาลยั



องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

อื่นๆ 
ระดับ 5 จัดท่า
รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย
และความคุ้มค่า
ของการบริหาร
หลักสตูร 
ประจ่าปี
งบประมาณ 
2561 

6. มหาวิทยาลัย ควรท่า
ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ประกันคณุภาพ โดยท่า
ความเข้าใจร่วมกันในตัว
บ่งช้ี ผู้บริหารทุกระดับควร
ให้ความส่าคญัในการ
ประกันคณุภาพมากขึ้น 

สร้างความเข้าใจและจัด
อบรมเกี่ยวกับตัวช้ีวัด
และให้ความรู้เรื่องงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
สร้างความเข้าใจใน
ตัวช้ีวัดการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผู้บริหารและ
บุคลากรมีความ
เข้าใจในระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาและ
น่ามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรทุกคน
ได้รับการอบรม
เพื่อสร้างความ
เข้าใจในระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

มี.ค. – พ.ค. 
2562 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 
1  
การผลิตบัณฑิต 

1. การตั้งเป้าหมายในบาง
ตั วบ่ ง ช้ี ต่่ า กว่ า เ กณฑ์ที่ 
สกอ. ก่าหนด 
 

ห น่ ว ย ง า น ท บ ท ว น ก า ร
ก่าหนดตัวช้ีวัดโดยมีเกณฑ์
การพิจารณาจากตัวช้ีวัดของ
สกอ.และข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงาน 

หน่วยงานพิจารณาค่าเป้าหมาย โดย
มีเกณฑ์การพิจารณา  
1. เกณฑ์ของ สกอ. 
2.ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
3. เป้าหมายเพื่อพัฒนา 

งานประกันคุณภาพฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันพุธท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลง
กรณ เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาตัวบ่งช้ีและ
ก่าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมโดยมีเกณฑ์การพิจารณา
จาก เกณฑ์ของ สกอ.และข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เพื่อ
น่าไปเป็นเป้ าหมายเพื่อพัฒนาการด่า เนินงานของ
หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

2. มีบางหลักสูตรที่ผลการ
ประ เมินคุณภาพอยู่ ใ น
ระดับน้อย (3 หลักสูตร) 
แ ล ะ ป า น ก ล า ง  ( 11 
หลักสูตร) 

1.เชิญหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินอยู่ ในระดับน้อย
และปานกลางร่วมประชุม
หารือท่าความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. จัดอบรมให้กับหลักสูตรที่
ได้ ผลการประเมินอยู่ ใน
ระดับน้อยและปานกลาง ให้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

โคร งการจั ดประ ชุม ช้ีแ จงแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ ระดั บ
หลักสูตร และสร้างความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บตั วบ่ ง ช้ีและ เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาให้หลักสูตร
สามารถด่าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล สามารถตอบโจทย์ตาม

งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ช้ีแจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร” เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2562 โดย รศ.ดร.สุวัฒน์ 
ฉิมะสังคนันท์ ผู้ ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้ ช้ีแจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนา 
ให้หลักสูตรสามารถด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม
ลีลาวดี ช้ัน 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส่านักวิทยบริการ

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษามากยิ่งขึ้น ตั วบ่ ง ช้ีและ เกณฑ์การประ เมิ น
คุณภาพการศึกษา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. จ่านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ป ริ ญ ญ า เ อก  ( ร้ อ ย ล ะ 
34.67) และต่าแหน่งทาง
วิชาการ (ร้อยละ 19.35) 
ยั ง ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. 

1.ตรวจสอบและติดตาม
อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก 
2.การสรรหาอาจารย์ควร
เน้นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
3.เร่งรัดสนับสนุนส่งเสริม
การท่าผลงานทางวิชาการ 

- การก่ากับติดตามการศึกษาต่อของ
อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตไปศึกษาต่อ
ให้จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก่าหนด 
- มอบนโยบายให้สาขาวิชามุ่งเน้น
การเปิดรับสมัครอาจารย์ประจ่า
สาขาวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
อันดับแรก (ยกเว้นสาขาวิชาที่ขาด
แคลน)     
-กิจกรรมสร้ างความเข้ า ใจแนว
ปฏิบัติการขอก่าหนดต่าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.บุคลากรที่ลาศึกษาต่อต้องรายงานผลการศึกษาให้
มหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นภาคการศึกษา 
2 .ด่ า เนิ นการตรวจสอบสถานภาพการศึ กษากั บ
มหาวิทยาลัยที่บุคลากรไปศึกษาต่อว่ายังคงสถานภาพ
นักศึกษาหรือพ้นสภาพแล้ว 
3.การจ้างอาจารย์เข้าปฏิบัติงานใหม่ ควรจ้างผู้ที่ส่าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว 
4.รายงานผลการด่าเนินการเข้าที่ประชุม กบ.เพื่อให้
ผู้บริหารได้เห็นความคืบหน้าของแต่ละคณะหากช้าจะได้
ช่วยเร่งรัด 
5.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการที่
ถูกต้อง เพื่อความรู้ และแนะน่าอาจารย์ในคณะของตนเอง
ได้                                          

งานทรัพยากร
บุคคล 

4. ระบบการก่ากับ 
ติดตาม ประเมินผลด้าน
การบริการนักศึกษายังไม่
ชัดเจนและยังไม่ เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับ
ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นั ก ศึ ก ษ า  ท บ ท วน แ ล ะ
พัฒนาการการจัดโครงการ/
กิจกรรม รวมถึงระบบการ
ประเมินให้สอดคล้องและ
สามรถเห็นผลการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ปรับรูปแบบการจัดโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม  ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การพัฒนานักศึกษา
ตามเป้าหมาย 
2. พัฒนาระบบการประเมินผลด้าน
การให้บริการและการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม 

1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา
ประเมินผลโดยการใช้ระบบกิจกรรมของนักศึกษา 
นักศึกษาต้องเข้าไปประเมินผลในระบบกิจกรรมนักศึกษา
ก่อนจึงจะท่ากรอกผลเข้าร่วมกิจกรรมได้  
2. การส่ารวจการประเมินคุณภาพของการบริการ ได้
ส่ารวจจากกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มาใช้บริการ
กองพัฒนานักศึกษา โดยใช้ระบบกิจกรรมของนักศึกษา ใน
การประเมินผลการใช้บริการ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.  การก่าหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในบางประการ 
ไม่สามารถน่าไปสู่การ
ด่าเนินการจัดกิจกรรม 
รวมไปถึงการวดัและ
ประเมินผลตาม
คุณลักษณะต่างๆ ท่ี
ก่าหนดไวไ้ด้อย่างชัดเจน 

1.วิเคราะห์ความสอดคล้อง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร  
2 .ทบทวนแผนกิ จกรรม
พัฒนานักศึ กษาโดย เป็น
กิจกรรมตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่เน้นนักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

1.ทบทวนแผนกิจกรรมนักศึกษา   
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้ที่มีความหลากหลายตาม
บริบทของการเรียนในแต่ละรายวิชา
โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดท่าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนท่านุบ่ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมการ
จัดท่าแผนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย รองประธาน
สาขา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้น่านักศึกษา และศิษย์เก่า  
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มาจากทุก
สาขาวิชา ได้แก่  อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้การ
ด่าเนินการและติดตามผลการด่าเนินงานเป็นไปตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะวิชา 

คณะครุศาสตร์ มีกิจกรรมที่ตอบสนองคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เช่น  
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   1.1 โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ  
   1.2 โครงการปฐมวัยอาสา พัฒนาน้องในท้องถิ่น 
   1.3 โครงการปฐมวัยก้าวทันเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
   2.1 โครงการพัฒนาทักษะการคิดและแรงบันดาลใจ  
   2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฝีมือด้านการ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการ
ถ่ายภาพสร้างสรรค์ 
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3. สาขาวิชาพลศึกษา 
   3.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาพลศึกษา 
   3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
   3.3 โครงการเชิงปฏิบัติการการจัดการแข่งขันและความ
เป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาฟุตบอล 
4.  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
   4.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
   4.2 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อส่าหรับการสอน
บูรณาการด้วยเทคโนโลยี 
   4.3 โครงการเสริมสร้างความเป็นครูประถมศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  เป็นต้น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการประชุมเพื่อ
ทบทวนแผนกิจกรรมของคณะ ตลอดจนสาขาวิชาต่าง ๆ ที่
ได้รับงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย วิเคราะห์กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อให้งบประมาณ
ที่ได้รับมานั้น ด่าเนินการตามแผนงานหรือนโยบายของ
ทางมหาวิทยาลัยฯ 
- คณะมีแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ ได้ด่าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ด้านตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยจัดกิจกรรมแยกแต่ละด้าน ดังนี้  
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- โครงการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยส่งเสริม
จิตส่านึกในวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสระมรกต มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม (ผลรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย) 
- โครงการประกวดมารยาทไทย โดยส่งเสริมจิตส่านึกใน
วัฒนธรรมไทยวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) 
- โครงการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ วันที่  17 – 18 
ธันวาคม2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  โดย
ส่งเสริมความสามัคคีและความมีน้่าใจนักกีฬา(คะแนน
ประเมิน 4.43) 
- โครงการบริจาคโลหิตฯ โดยส่งเสริมความเสียสละ 
(จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน) 
- โครงการวิทยาการจัดการบ่าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม“สร้างฝายชะลอน้่า บ้านองค์จุ”ณ บ้านองจุ 
ต่าบลนาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 24-25 
พฤศจิกายน  2561 (ฝายชะลอน่้าจ่านวน 3 ฝาย)  
- โครงการวิทยาการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ 
วันที่ 10 เมษายน 2562  ศาลาเฟื่องฟ้ารมณีย์ (คะแนน
ประเมิน 4.23.)  
- โครงการวิทยาการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ถวาย
เทียนพรรษา 11 กรกฎาคม 2562 ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว โดย
ส่งเสริมจิตส่านึกในวัฒนธรรมไทย (คะแนนประเมิน 4.23)  



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาประจ่าปีการศึกษา 2562 
ในวันที่  25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร
สิริวรปัญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีการจัดให้มีพิธี
บายศรีสู่ขวัญเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม (คะแนนประเมิน 4.45) 
       คณะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
โดยเน้นการปฏิบัติ อาทิ 1) โครงการบริษัทจ่าลองก้าวแรก
สู่การพัฒนาการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ประจ่าปีการศึกษา 
2561 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 
สิงหาคม 2561 – 17 ธันวาคม 2561 ภาคเรียนที่  2 
ประจ่าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 20 มกราคม 2562 
– 26 เมษายน 2562 และ 2) โครงการ (wil) โครงการ
บัณฑิตนักปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี 13 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2561 จ่านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
คชาณัฏฐ์ คอนกรีต จ่ากัด   บริษัท จินตนา แอ็คเค๊าติ้ง 
จ่ากัด และบริษัท นครปฐมรับสร้างบ้าน จ่ากัด 
คณะพยาบาลศาสตร์  
ใช้การบูรณาการกิจกรรมการรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตที่
คุณลักษณะ บัณฑิตพยาบาลนักปฎิบัติ ที่พร้อมเรียนรู้  มี
จิตให้บริการ โดยบรูณาการกับโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ 
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา” เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาล 
-กิจกรรมการออกหน่วยจิตอาสาการดูแลผู้สูงอายุ.ออก
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หน่วยบริการสุขภาพและในโครงการบริการวิชาการของ
คณะ (การช่วยฟื้นคืนชีพ, การตรวจสารพิษ, การคัดกรอง
มะเร็งเต้านม, การจัดการโรคเรื้อรัง)ในชุมชนด้วยทักษะคัด
กรองและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
ในเรื่องทักษะ ภาษาและเทคโนโลยี คณะใช้กิจกรรมการ
สอบเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFLและการสอบ
วัดสมรรถนะช้ันปีตลอดจน การฝึกงานในศูนย์เรียนรู้ 4 
ศูนย์ของ NLRC และการสอบวัดสมรรถนะช้ันปี เพื่อ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง
ในทุกสถานการณ์ ทั้งในหอผุ้ป่วย คลินิคส่งเสริมสุขภาพ
และในชุมชน ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย   

องค์ประกอบที่ 
2 
การวิจัย 

1.ควรส่งเสริมให้น่าผลงาน
ตีพิมพ์ในฐาน scopus 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก่ า ห น ด
เป้ า ห ม า ย ให้ น่ า ผ ล ง า น
ตี พิ ม พ์ ใ น ฐ า น  Scopus 
เพิ่มขึ้น 
2.สนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ  
3 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัย ในระดับคณะ  
 

1. จัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ซึ่ งมีการ
ก่าหนดให้มี KPI ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ใ น ว า ร ส า ร ที่ อ ยู่ ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล 
Scopus 
2.  ประกาศฯ เรื่ อง  หลั ก เกณฑ์
สนับสนุนค่ าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ  ที่ ตี พิ มพ์  ที่ จั ดอยู่ ใน
ฐานข้อมูล Scopus  และตามระดับ
คุณภาพวารสารตามคลอไทล์  
(Q1, Q2, Q3 และ Q4)  

      สนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยแห่ง
ความเป็นเลิศ โดยก่าหนดให้มี KPI ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ผลการด่าเนินงานมี
ดังนี้  
1. หน่วยวิจัย 
    1.1 หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามเพื่อ
การส่งออก ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI จ่านวน 8 เรื่อง  
    1.2 หน่วยวิจัยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร
และพลังงาน ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS จ่านวน 3 เรื่อง 
2. ศูนย์วิจัย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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3.ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ใน
ร ะ ดั บ ค ณ ะ จั ด ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร 
Publication Clinic  
4. ผลักดัน Journal of Thai 
Interdisciplinary Research (JTIR) 
ให้ Index เข้าฐานข้อมูล Scopus 

    2.1 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม ได้
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
จ่านวน1เรื่อง 
   2.2 ศูนย์วิจัยวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
จ่านวน 5 เรื่อง  
3.ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ           
- ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้่าที่
ยั่งยืน ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS จ่านวน 2 เรื่อง 
       ได้จัดท่าประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติที่ตีพิมพ์ที่จัดอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
และตามระดับคุณภาพวารสารตามคลอไทล์ (Q1, Q2, Q3 
และ Q4) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลงาน
บทความวิจัยของอาจารย์และบุคลากร ดังน้ี  
1. ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสาร
คลอไทล์ Q2 จ่านวน 5บทความ 
2. ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสาร
คลอไทล์ Q3 จ่านวน 2 บทความ 
3. ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสาร
คลอไทล์ Q4 จ่านวน 1 บทความ 
 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดสรรทุนสนับสนุนแต่ละ
คณะในการจัดตั้งโครงการ Publication Clinic เพื่อ
ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ ในปีการศึกษา 
2561 ได้ด่าเนินการจัดสรรทุนให้แก่ 3 คณะ  ได้แก่ 
วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์และ
พยาบาลศาสตร์  
     นอกจากนี้  ในปีการศึกษา 2561สถาบันวิจัยและ
พัฒนายังได้พยายามด่าเนินการเพื่อผลักดันให้วารสาร
Interdisciplinary Review ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
1 และ ACI  Index ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS โดย
สนับสนุนให้กองบรรณาธิการของวารสารได้ไปศึกษาดูงาน
ก า ร ด่ า เ นิ น ง า น ข อ ง ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ว า ร ส า ร 
“Songklanakarin Journal of Science and 
Technology” ซึ่งเป็นวารสารช้ันน่าระดับนานาชาติของ
ประเทศไทย ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการวารสารให้มีประสทิธิภาพเพือ่
เข้าสู่ฐานข้อมูลต่อไป 

2.ส่งเสริมให้จดสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตรให้มากข้ึน 

1. ทบทวนกระบวนการ
ส่งเสริมให้จดสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตรให้มากขึ้น 
2. เ พิ่ ม จ่ า น ว น ง า น  จ ด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และการ
บริการให้อาจารย์ขอจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
2.  ตั้ งคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
3.  ประกาศฯ เรื่ อง  หลัก เกณฑ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่ อ ง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่
ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญากับบุคลากร/ 
หน่ วย งานภาย ในมหาวิ ทยาลั ย  และบุ คคล /  นิ ติ
บุคคลภายนอก ในการด่าเนินการยื่นค่าขอจดทะเบียน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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สนับสนุนการยื่นค่าขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย และให้บริการยื่นค่า
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นผลผลิตของ
ท้องถิ่นที่เกิดในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม เช่น สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด่าเนินการยื่นค่าขอจดทะเบียนผลงาน ตลอดอายุความ
คุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนและด่าเนินการให้มีการน่า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป  
ในปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด่าเนินการ
ยื่นค่าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
จ่านวน 4 รายการ ได้แก ่
1) ปลากริมไข่เต่าแช่เยือกแข็ง 
2) ข้าวหลาม 
3) ข้าวเหนียวมูน 
4) ไข่มุกมรกต 

3.มีชุมชนต้นแบบ/ลงพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมให้มี ชุมชน
ต้นแบบและลงพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

ต่อเนื่องโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เช่น  
1. โครงการ “นวัตกรรมเพื่อการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่าของ ข้าว ผัก 
และ ส้ ม โ อป ลอดภั ย  ย กร ะดั บ
มาตรฐานในการตลาดสินค้าเกษตร
จังหวัดนครปฐม 4.0”  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการด่าเนินกิจกรรมพัฒนา
ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งมี
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบมาอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้  
1) ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บ้านวังลึก หมู่ 1 
ต่าบลเจ็ดเสมียน อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
2) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ บ้านสนามชัย หมู่ 4 ต่าบลเจ็ด

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก 
3. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่ อแก้ ปั ญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
4. โครงการส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคี  
ความเป็นระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 

เสมียน อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
3) ด้านเศรษฐกิจชุมชน  
- บ้านบ่อ หมู่ 8 ต่าบลบ้านดอน อ่าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
- บ้านดอนไฮ หมู่ 9 ต่าบลบ้านดอน อ่าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
4) ด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ต่าบลบางปลา 
อ่าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
5) ด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ชุมชนธรรมศาลา 
ต่าบล ธรรมศาลา อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
6) ด้านระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หมู่ 6 บ้านคอกช้าง ต่าบล
แหลมบัว อ่าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
7) ด้านสวัสดิการชุมชน ชุมชนเทศบาลต่าบลบางเลน 
อ่าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
8) ด้านการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ต่าบลด่าน
ช้าง อ่าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
9) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ บ้านโพรงมะเดื่อ หมู่ 5 ต่าบล
โพรงมะเดื่อ อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ในปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด่าเนินการ 
“โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 
ภายใต้โครงการศาสตร์พระราชา ประจ่าปีงบประมาณ 
2562” จ่านวน 3 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความ
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ยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดที่ได้ก่าหนดโดยส่านักงบประมาณ ดังนี้ 
เป้าหมาย: จ่านวนครัวเรือนยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
100 ครัวเรือน 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละ 50 ของจ่านวนครัวเรือนที่ เข้าร่วม
โครงการมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนา “โมเดลแก้ไขความ
ยากจน มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม :  Poverty 
alleviation NPRU MODEL” วางแผนด่าเนินงานไว้ 9 
ขั้นตอน โดยมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี ้
1) โมเดลการท่างานของมหาวิทยาลัยฯ  (อาจารย์ & 
ชุมชน) อาจารย์ใช้ องค์ความรู้ + กระบวนการ ลงไป
ท่างาน 
2) พัฒนาให้เข้าเป้า 
3) เกิดบทเรียนจากการท่างาน 
4) เกิด Impact ที่ต่างจากบริการวิชาการทั่วไป 
5) มหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลในพ้ืนท่ีการท่างานท่ีชัดเจน 
6) อาจารย์เกิดทักษะกระบวนการท่างานกับชุมชนท้องถิ่น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด่าเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนา 
ครัวเรือนต้นแบบ ใน 8 พ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้แก่ 
1) บ้านหนองแขม หมู่ 6 ต่าบล บ่อสุพรรณ อ่าเภอ สองพี่
น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี 
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2) บ้านยางขาคีม หมู่ 12 ต่าบลห้วยหมอนทอง อ่าเภอ 
ก่าแพงแสน จังหวัด นครปฐม 
3) บ้านกงลาด หมู่ 6 ต่าบลห้วยด้วน อ่าเภอดอนตูม 
จังหวัด นครปฐม 
4) บ้านหนองไม้งาม หมู่ 7 ต่าบลทุ่งบัว อ่าเภอก่าแพงแสน 
จังหวัด นครปฐม 
5) บ้านดอนใหญ ่หมู่ 9 ต่าบลสระสี่มุม อ่าเภอก่าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 
6) พื้นที่หมู่บ้านในเขตต่าบลล่าเหย อ่าเภอดอนตูม จังหวัด 
นครปฐม 
7) พื้นที่หมู่บ้านในเขตต่าบลบางไทรป่า อ่าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 
8) พื้นที่หมู่บ้านในเขตต่าบลบางเลน อ่าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 
2) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยมี
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ได้ก่าหนดโดยส่านักงบประมาณ 
ดังนี ้
เป้าหมาย: จ่านวนผลิตภัณฑ์ที่ เข้าร่วมโครงการฯ 10 
ผลิตภัณฑ์ 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละ 50 ของจ่านวนผลิตภัณฑ์ที่ เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับการยกระดับคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด่าเนินงานโครงการฯ โดยการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อเข้าสู่กระบวนการ 
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พัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ จ่านวน 11 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ และผลิตภัณฑ์เดิมที่
ต้องการพัฒนา โดยการด่าเนินงานทั้งในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 11 ให้มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้า และ
การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถด้านการตลาด 
3) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเป็น
ระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดย
มีเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ได้ก่าหนดโดยส่านักงบประมาณ 
ดังนี ้
เป้าหมาย: จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก 20 ต่าบล 
จ่านวน 2,000 คน  
ตัวช้ีวัด: เกิดชุมชนต้นแบบอย่างน้อย 1 ชุมชน  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด่าเนินโครงการในระยะแรกซึ่ง
เป็นระยะการสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายในจังหวัด
นครปฐมและสุพรรณบุรี ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น่า
ท้องถิ่น (นายก อบต่าบล เจ้าหน้าที่ อบต่าบล ปลัด อบ
ต่าบล)/ท้องที่ (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมในการด่าเนินโครงการฯ ในพื้นที่ 
20 ต่าบล ในระยะต่อไปสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด่าเนินการจัดโครงการ ในระยะแรก 3 โครงการ ดังน้ี 
1) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด่าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคาร 100 
ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2) การประชุมเพื่อหารือแนวทางการด่าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 25 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
3) เวทีเปิดการขับเคลื่อนการด่าเนินโครงการส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
หมายเหตุ: หลังสิ้นสุดโครงการส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีฯ ในระยะแรก ส่านักศิลปวัฒนธรรมได้รับโอน
โครงการฯ ไปด่าเนินการในระยะต่อไป 

4.ควรเขียนรายงานใน
รูปแบบ PDCA 

ทบทวนรูปแบบการเขียน
รายงานแบบ PDCA  

-ปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพในการ
เขียนรายงานในรูแบบ PDCA 
-กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการจัดการความรู้ (KM) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด่าเนินการปรับวิธีการเขียน
รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ PDCA 
สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการจัดการความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากรทั้งสาย
วิชาและสายสนับสนุน ในประเด็นที่สังคมก่าลังให้สนใจ/
ความส่าคัญ (hot issues) ได้แก่  
1) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดข้อเสนอ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการวิจัย “การวิจัยเพื่อการผลิตกัญชา” ในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมเดช นิลพันธุ์  2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2) โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ "How to 
write quality paper" โดยเชิญศาสตราจารย์ 
1.Prof.takso Onoye Osaka Universiy 2.Prof.akira 
Taguchi Tokyo city Universiy 3.Prof.Yoshiazu 
Miyanaga Hokkaido Universiy เป็นวิทยากร ในวันที่ 
25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสมเดช นิลพันธุ์ 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3) สัมมนาวิชาการ เรื่อง "มหันตภัยฝุ่น PM 2.5 และการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน" ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมสมเดช นิลพันธ์ุ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งบุคลากรสาย
สนับสนุนไปเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“กลยุทธ์ในกรจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง” เพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รบัการพัฒนาตนเอง และน่าความรู้
มาถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานในองค์กร 

องค์ประกอบที่ 
3 
การบริการ 
วิชาการ 

ควรประเมินความส่าเร็จ
ของแผนให้ ค รอบคลุ ม
ประเด็นการใช้ประโยชน์
ของชุมชนท้องถิ่น และน่า
ข้ อ เ ส นอแน ะจ าก กา ร

- ทบทวนวิเคราะห์ จุดแข็ง
และจุ ดอ่ อน เพื่ อน่ าไปสู่
ความส่ า เร็ จของแผนให้
ครอบคลุมประเด็นการใช้
ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น 

- ประชุมผู้บริหาร เพื่อก่ากับติดตาม
และประเมินผลการด่าเนินงาน ให้
เป็นไปตามแผน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลั ย ครอบคลุมทุก

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด่ า เนินการติดตามและ
ประเมินผลการด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สนองต่อโครงการ
พระราชด่าริ และตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนท่ี 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บริการวิชาการมาจัดท่า
แผนในปีต่ อ ไป  โดยให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ตั ว ช้ี วั ด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
ครอบคลุมทุกประ เด็ น 
และเช่ือมโยงกับการได้รับ
งบประมาณ ตอบโจทย์
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

และน่าข้อเสนอแนะจากการ
บริการวิชาการมาจัดท่าแผน
ในปีต่อไป โดยให้สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นของหาวิทยาลัย 
ครอบคลุมทุกประเด็น และ
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ก า ร ไ ด้ รั บ
งบประมาณ ตอบโจทย์พื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

ประเด็น และเช่ือมโยงกับการได้รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ต อ บ โ จ ท ย์ พื้ น ที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 
4 
การท่านุบ่ารุง 
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

1. ควรสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ เช่น 
การละเล่นเพลงพื้นบ้าน 
เป็นต้น 

จัดท่าแผนงานการสร้ า ง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  โดย เ ริ่ ม จาก
ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสร้างแบบ
แผนการละเล่นเพลงพ้ืนบ้าน
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ   

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างมาตรฐานการละเล่นเพลง
พื้นบ้านและการประกวดการแสดง
เพลงพื้นบ้าน  
 

ส่านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและเผยแพร่การแสดงสร้างสรรค์ชุด "เพลง
พื้นบ้านเล่าขานกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งจังหวัดนครปฐม 
ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เพื่อจัดท่า
แผนการสร้างมาตรฐานการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน และพัฒนา
ทักษะการแสดงของนักศึกษา ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
ครั่ง ชุมชนโพรงมะเดื่อ อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ
เพื่ อ เ ผ ยแพร่ ก า ร แสด งดั ง กล่ า ว ใน ง านมหกร ร ม
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ 
ครั้งที่  8 "เครือญาติพันธ์ รวมกันเป็นหนึ่ง" ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัด
เพชรบุรี 

ส่านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ควรก่าหนด
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความ
ชัดเจน 

ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารส่ านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อทบทวนแผน
ด้ านศิลปวัฒนธรรมและ
พั ฒ น า แ ผ น ใ ห้ มี ค ว า ม
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส่านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ อ
ปรับปรุงแผนงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ส่านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก่าหนดแผนงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยก่าหนด
รายละเอียดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ส่านักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.2562-2566 และจัดท่าปฏิทินกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดปีงบประมาณให้มีความชัดเจน 

ส่านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. ควรก่าหนด
วัตถุประสงค์ในโครงการให้
สามารถวัดและประเมินผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง
วัตถุประสงค์ของโครงการให้
สามารถวัดผลประเมินผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อก่าหนด
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสามารถ
จัดท่าและประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

ส่านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมีแนวทางการจัดท่า
โครงการเพิ่มเติม ในส่วนการก่าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการต่าง ๆ ให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมนั้น  มีข้อก่าหนดในขั้นตอนการด่าเนินงาน
โครงการไว้ว่า ให้ผู้เสนอโครงการ ตั้งสิทธิ์ในระบบ e-
office ให้ผู้กลั่นกรองโครงการสามารถตรวจสอบและ
ปรับแก้วัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นวัตถุประสงค์ที่
สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังกล่าว 
 
 

ส่านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 
5 
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

1. ควรน่าข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
ส ถ า บั น แ ล ะ ค ณ ะ ม า
เพิ่มเติมในการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ

ท บ ท ว น แ ล ะ จั ด ท่ า
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาให้ครอบคลุมกับ
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนพฒันาบุคลากร 

ประชุมเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 และแผนปฏิบัติการตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2562 โดยทบทวนบทบาทของ
มหาวิทยาลัย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์

กองนโยบายและ
แผน 
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การประจ่าปี และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินในปีถัดไป 

ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย (SWOT) ร่วมกับ
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีประประชุมจัดท่า
แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติงาน 
ประจ่าปี 2562 เมื่อวันที่  วันที่ 1-4 เมษายน 2561 และ
จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 21-22 ก.ค.2562 ที่
สอดคล้องกับแผนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

คณะวิชา 

คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดโครงการทบทวนทิศทางและ
จัดท่าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2562 เพื่อประเมินปละปรับปรุงแผนให้มีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยแผนกล
ยุทธ์  แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเ งินและ
แผนพัฒนาบุคลากรทุกแผนได้รับการด่าเนินการและมีการ
ก่ากบัและติดตาม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการด่าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อวางแผน
ด้านงบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร ใน
การด่า เนินการตามแผน หรือปรับปรุงแผน โดยน่า
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนให้ 
สามารถบริหารงานได้อย่างมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
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คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Improvement Plan การพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 26 - 27 
พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ทุกหลักสูตรน่าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ่าปีการศึกษา 2560 
มาจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement 
Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมส่าหรับรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
น่าข้อเสนอแนะมาปรับแผนการด่าเนินการเพื่อให้สอดรับ
กับการด่าเนินการและวางแผนปฏิบัติการทั้งหมด 15 แผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวและ 12 แผนปฎิบัติการ โดยแผนที่
ส่าคัญคือ   
1.แผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
2. แผนปฏิบัติการบริหารหลักสูตร 
3. แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหาร
ความเสี่ยง 

2. ควรทบทวนการจัดท่า
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวม และ

1 .ปรั บแผนยุ ท ธศ าสตร์
มหาวิทยาลัยให้มีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ท บ ท ว น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มห าวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏนครปฐม 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -
2566 (ฉบับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562) 

ได้มีการทบทวนการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ประจ่าปี พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ในครั้งประชุมที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 

-กองนโยบาย
และแผน 
 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

แผนอื่นๆ โดยก่าหนดตัว
บ่ ง ช้ี  ที่ ส า ม า ร ถ วั ด
ค ว า ม ส่ า เ ร็ จ ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนนั้นๆ  
3. ควรเขียนรายงานผล
การด่ า เนิ น งาน ในการ
ปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ที่
เ ช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาพรวม 

ปรับการเขียนรายงานผล
การด่าเนินงานโดยเขียนให้
สะท้อนการเ ช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

พัฒนา/ปรับปรุงการเขียนรายงานผล
กา ร ด่ า เ นิ น ง า น ที่ เ ช่ื อ ง โ ย ง กั บ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการเขียนรายงานผลการด่าเนินงาน มีการเขียนให้
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

-กองนโยบาย
และแผน 
 

4. แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ตัวช้ีวัดยังไม่
ครอบคลมุถึงความส่าเร็จ
ตามที่ตั้งไว้ในเป้าประสงค์ 
และกระบวนการท่าแผน
บริหารบุคลากร จะต้อง
ครอบคลมุทั้ง 4 ประเด็น 
ได้แก่   การได้มาซึ่ง
บุคลากร  การธ่ารงไว้ซึ่ง
บุคลากร   การพัฒนา
บุคลากร และการ
เกษียณอาย ุ

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคลได้จัดท่าตัวช้ีวัดใน
ปีงบประมาณ 2562 ให้
ครอบคลมุถึงความส่าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
โดยแยกเป็น 2 แผน คือ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
และแผนพัฒนาบคุลากร  
ซึ่งในแต่ประเด็นยุทธศาสตร์
จะมีตัวช้ีวัดก่ากับอยู ่ 

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาแผน
บริหารและพัฒนากลไกพร้อมการ
ก่ า ห น ด ตั ว ช้ี วั ด ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม
ความส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

- งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ประชุมปรับปรุงแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น
ตามที่คณะกรรมการแนะน่า  
1. การได้มาซึ่งบุคลากร  
2.การธ่ารงไว้ซึ่งบุคลากร     
3.การพัฒนาบุคลากร  
4.  การเกษียณอายุราชการ  
ทั้งนี้ได้น่ามาปรับปรุงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้มี
ความชัดเจน และติดตามผลได้เป็นรูปธรรมซึง่มี 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1วางแผนอัตราก่าลัง และสรรหาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนให้สอดคล้องสอดคล้องกับ
พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ง า น บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 
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1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดท่าแผน
อัตราก่าลังที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
1.2  พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ  
1.3  สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย 
2.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.2  ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลร่วมกัน 
ยุทธศาสตร์ที่3 พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
ทรัพยากรบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พร้อมวางแผนการเกษียณอายุราชการ 
3.1 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากร 
3.2 สร้างระบบและกลไกในการบริหารบุคคลที่ชัดเจนและ
เป็นธรรม 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานน่าหลักธรรมา 
ภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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3.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.5  วางแผนการเกษียณอายุราชการ 
-  ด่าเนินการจัดท่าแผนสวัสดิการหลังจากที่เกษียณอายุ
ราชการ (ส่าหรับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย) เสนอยกร่าง
ระเบียบการจ่ายสวัสดิการ 
-  ส่ารวจผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 
เพื่อน่าไปเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้
เกษียณในปีงบ 2563 (ส่าหรับกลุ่มข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ่า) 
-  บริการให้ข้อมูลวิธีปฏิบัติ ในการขอรับและการจ่าย
บ่าเหน็จด่ารงชีพส่าหรับผู้รับบ่านาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบ
ปีขึ้นไป พ.ศ.2562 

5. งานวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่ วย  บา งหลั กสู ต รมี
ต้นทุนต่อหน่วยที่สูงมาก 
(ประมาณ 130,000 บาท 
จากนักศึกษาประมาณ 50 
คน)  ดังนั้นจึงควรมีการ
ปรับเกณฑ์การวิเคราะห์
ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ใ ห้
เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทนุที่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ปรับ เกณฑ์การวิ เคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยให้เหมาะสม
กั บ บ ริ บ ท แ ล ะ ก า ร
ด่าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และโอกาสในการแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 

กิ จ ก ร ร มจั ด ตั้ ง ค ณะ กร รม กา ร
ด่าเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร 

มีการปรับเกณฑ์การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย พร้อมเปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อหน่วยกับมหาวิทยาลัยที่มีการด่าเนินงานที่
คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน และจัดส่งให้
หน่วยงานศูนย์ต้นทุนหลักตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลพร้อมท้ังอภิปลายผล และสรุปเสนอมหาวิทยาลัย 

-กองนโยบาย
และแผน 
 



องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

กิจกรรม/ โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง (ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ) 
รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มากที่สุด และควรมีการ
วิ เคราะห์ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและโอกาสใน
การแข่งขันให้ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 
6. มหาวิทยาลัย ควรท่า
ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ โดยท่า
ความเข้าใจร่วมกันในตัว
บ่งช้ี ผู้บริหารทุกระดับควร
ให้ ค ว า มส่ า คั ญ ใน กา ร
ประกันคุณภาพมากข้ึน 

สร้างความเข้าใจและจัด
อบรมเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและให้
ความรู้ เ รื่ อ งงานประกั น
คุณภาพการศึกษา 

จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสร้าง
ความเข้าใจในตัวช้ีวัดการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้
ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2562 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส่านักวิทย
บริการฯ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง เป็นวิทยากร ซึ่ง
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับความส่าคัญ และ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้าง
ความเข้าใจในตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปด่าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิงาน 
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ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ประเภทของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน  ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน     :   ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ   
 
สูตรการค านวณ  :   
                      
                        คะแนนที่ได้    =       
 
 
จ านวนหลักสูตรปีการศึกษา 2561 

คณะ 
จ านวนหลักสูตร 

รวม ป.
บัณฑิต 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ครุศาสตร์ 1 4 2 1 8 

พยาบาลศาสตร์ - 1 - - 1 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  17 - - 17 

วิทยาการจัดการ - 10 1 - 11 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 24 2 1 27 

รวม 1 56 5 2 64 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559-2561 ระดับหลักสูตร 

หลักสตูร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
คณะครุศาสตร ์    
1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)  3.22 3.34 3.60 
2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)  3.44 3.51 3.57 
3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)  3.71 3.58 3.73 
4 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      3.50 3.40 3.45 
5 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน      3.43 3.73 3.88 
6 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาวิชาชีพครู      3.36 3.43 3.19 
7 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      3.21 3.04 3.47 
8 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา      3.75 3.56 3.19 

คณะพยาบาลศาสตร ์    
1 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  3.74 3.66 3.90 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  2.55 3.31 3.42 
2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา  3.39 3.03 3.30 
3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา      2.99 3.15 3.38 
4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)     3.15 3.27 3.72 
5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)   3.14 3.45 3.29 
6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา      3.16 3.34 3.55 
7 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต  3.43 3.58 3.52 
8 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์     3.45 3.72 3.73 
9 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์     2.70 2.85 - 
10 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต  3.28 3.35 3.42 
11 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์     3.90 3.33 3.68 
12 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน      3.44 3.43 3.44 
13 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3.42 3.32 3.53 
14 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์  3.08 3.07 3.39 
15 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน      3.25 2.55 3.18 
16 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ     3.56 3.33 3.47 
17 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      2.45 3.22 3.09 
18 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ      3.26 3.29 3.45 
19 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      3.20 2.74 - 
คณะวิทยาการจัดการ    
1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (5 ปี)  3.12 3.12 3.02 
2 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์      3.13 3.23 3.46 
3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร      3.97 3.90 3.92 
4 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์   3.60 3.69 3.72 
5 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัวไป      3.21 3.47 3.76 
6 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน   3.23 3.33 3.50 
7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด      3.29 3.51 3.59 
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หลักสตูร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
8 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3.43 3.37 3.33 
9 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ      3.71 3.81 3.83 
10 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป      3.36 3.58 3.64 
11 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี     3.13 3.45 3.49 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคม ี 3.18 3.55 3.64 
2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  1.99 2.90 3.14 
3 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์ 2.30 1.86 3.04 
4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ (หลักสตูร 5 ปี)    3.57 3.74 3.74 
5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ (หลักสูตร 5 ปี)    3.40 3.44 3.56 
6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป      3.09 3.04 3.13 
7 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป ์     2.35 2.26 2.93 
8 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  - 2.29 2.67 
9 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์     3.79 2.97 3.80 
10 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี    3.80 3.71 3.78 
11 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  2.78 3.52 3.52 
12 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช      3.48 3.49 3.61 
13 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์     3.46 3.30 3.37 
14 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม      3.12 3.18 3.25 
15 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย  - 2.94 3.12 
16 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      2.90 3.01 3.39 
17 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  - 1.95 2.59 
18 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  - 2.49 3.18 
19 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์     3.30 3.62 3.59 
20 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร      3.52 3.57 3.63 
21 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์     3.41 3.13 3.66 
22 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์     3.05 3.02 3.11 
23 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2.12 1.76 2.42 
24 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ      2.13 2.35 - 
25 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์     3.78 2.89 3.80 
26 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  - 3.09 3.34 
27 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  2.46 3.08 3.38 
28 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอาหาร  3.23 3.59 3.62 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 205.56 215.11 219.81 

 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 64 67 64 

 
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.21 3.21 3.43 

 
คะแนนที่ได้ 3.21 3.21 3.43 
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การประเมินตนเอง  
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.10 ค่าเฉลี่ย 3.43 3.43 คะแนน   บรรลุ 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
1.1.1.1 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 งานประกันคุณภาพ/คณะ 
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ตัวบ่งชี้ 1.2  : อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ส านักงานอธิการบดี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ -
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้นสถาบัน
จึงควรมีอาจารย์ ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่ 
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร   

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 
 
เกณฑ์การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามหลักสูตร 

 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได้    = 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ านวน 156.5 คน จากจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 439 คน (อาจารย์ที่
ปฏิบัติงานจริงจ านวน 423 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 16 คน)  คิดเป็นร้อยละ 35.65 เทียบ
เป็นระดับคะแนน  4.46 คะแนน (1.2.1.1) 
 
 

         จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
                    จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

x 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
40 x 5 
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ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามหลักสูตร 

 
 
 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได้    = 
 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ  4.46     4.46 คะแนน   บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 
35.65 และมีคะแนน 4.46 คะแนน 

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อทั้งใน
เวลาและนอกเวลาในระดับปริญญาเอก 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล 
1.2.1.1 รายงานจ านวนบุคลากร งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.2.1.2 รายงานบุคลากรที่จบการศึกษาปริญญาเอก งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2.1.3 ค าสั่งให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2.1.4 สัญญาจ้างอาจารย์ชั่วคราว งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะ 
 

จ านวนอาจารย์ที่
ปฏิบตัิงานจริงและลา
ศึกษาต่อทั้งหมด (คน) 

จ านวนอาจารย ์
ที่ปฏบิัติงานจริง 

(คน) 

จ านวนอาจารย ์
ที่ลาศึกษาต่อเตม็

เวลา (คน) 

อาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก

(คน) 
59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61 

ครุศาสตร์ 51.5 51 48 49.5 51 47 2 - 1 19.5 21 19 
พยาบาลศาสตร์ 31 26 25 30 24 24 1 2 1 4.5 3.5 4 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

138.5 138.5 142 130.5 133.5 135 8 5 7 26 30 31 

วิทยาการจัดการ 64 66.5 64 64 65.5 63 - 1 1 25 28.5 27.5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 159 162.5 160 152 157.5 154 7 5 6 64 72 75 
รวมอาจารยป์ระจ าทั้งหมด

(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
444 444.5 439 426 431.5 423 18 13 16 139 155 156.5 

                156.5 
                439 

x 100 

               35.65 
x 5 

=  35.65 

40 
=      4.46 
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ตัวบ่งชี้ 1.3   : อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ส านักงานอธิการบดี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้  ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามหลักสูตร 

 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้   = 
 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 103 คน (ผศ. 94 คน  รศ. 8 คน และ ศ. 1 คน)  จากจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
และท่ีลาศึกษาต่อ จ านวน 439 คน (อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 423 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา 16 คน) คิดเป็นร้อยละ 23.46 เทียบเป็นระดับคะแนน 1.95  คะแนน (1.3.1.1) 
 
 
 
 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
60 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
                 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทั้งหมด 

x 100 

x5 
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ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามหลักสูตร 

 
 

 
  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้   = 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 23.46 1.96 คะแนน  ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 
23.46 และมีคะแนน 1.95 คะแนน 
 
 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการโดยมีการสนับสนุนให้อาจารย์ท า
ผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น มีการ
จัดอบรมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการโดยการเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมาอบรม
ให้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย และจัด
ประชุมให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าใจใน
กระบวนการที่ถูกต้อง 

 
 

คณะ จ านวนอาจารย์ที่
ปฏิบตัิงานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ (คน) 

อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61 59 60 61 
ครุศาสตร์ 51.5 51 48 37.5 37 34 14 14 14 - 1 - - - - 
พยาบาลศาสตร์ 31 26 25 26 23 20 4 3 5 1 - - - - - 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

138.5 138.5 142 128.5 130.5 128 7 7 12 3 1 2 - - - 

วิทยาการจัดการ 64 66.5 64 55 56.5 56 7 8 6 2 2 2 - - - 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

159 162.5 160 124 113.5 98 32 46 57 3 4 4 - - 1 

รวมอาจารย์
ประจ าทั้งหมด
(นับรวมที่ลา
ศึกษาต่อ) 

450 444.5 439 378 360.5 336 63 78 94 9 8 8 - - 1 

           23.46    
            60 

              103 
             439 

x 100 

x 5 

=    23.46 

=   1.96 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล 
1.2.1.1 รายงานจ านวนบุคลากร งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2.1.2 สัญญาจ้างอาจารย์ชั่วคราว งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.3.1.1 รายงานจ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประเภทของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  : กองพัฒนานักศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้
ค าปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา
แหล่งทุนการศึกษา      ต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน      
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะ

แนวด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนานักศึกษา 
ได้มีการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่ เรียน มีหน้าที่ ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา เรื่องการเรียนการสอน การใช้ชีวิต
ในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
เรื่องอ่ืน ๆ โดยมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผ่านค าสั่งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าแต่ละหมู่เรียน (1.4.1.1) 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน คอยควบคุม
นักศึกษา ก ากับดูแลนักศึกษา และมีฐานข้อมูลของ
นักศึกษา ระบบ MIS (1.4.1.2) 

3. ระบบประชาสัมพันธ์ Homeroom ส าหรับ
นักศึกษา โดยแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
ประจ าวันพุธของทุกสัปดาห์  และถ้ามีข่าวด่วนจะลง
ประชาสัมพันธ์ทันที หัวหน้าห้องหรือตัวแทนนักศึกษาเข้า
ระบบเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารจากระบบ เพ่ือน าไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งข่าวสารในชั่วโมงโฮมรูมต่อไป 
ตัวอย่างข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น การจ้าง
งานนักศึกษานอกเวลาเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีรายได้เสริม
ระหว่างเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
สวัสดิการส าหรับนักศึกษา และการศึกษาวิชาทหาร เป็น
ต้น (14.1.3) 

4. โครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 12 
– 14 มิถุนายน 2562 และวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หอประชุมสิริวรปัญญา  กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ให้
ค าแนะน า เรื่องการเรียน เรื่องทุนการศึกษา และเรื่อง
สวัสดิการของนักศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมการ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ (1.4.1.4) 

5. ห้องให้ค าปรึกษา แนะแนว ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของหน่วยแนะแนวอาชีพ/จัดหางาน/บริการให้ค าปรึกษา 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา 
ส าหรับให้บริการแนะแนวด้านการใช้ชีวิต หรือปัญหาต่าง 
ๆ แก่นักศึกษา คอยก ากับ ติดตามผล และยังมีตู้รับฟัง
ความคิดเห็นให้บริการอีกด้วย (1.4.1.5)  

6. คลินิกให้ค าปรึกษา ณ คลิกนิกหมอครอบครัว ชั้น 
1 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
บริการให้ค าปรึกษาปัญหา ความเครียด กังวล ซึมเศร้า 
สุขภาพจิต ปรึกษาได้ทุกวัน เวลา 13.00 – 16.30 น. หาก
เร่งด่วนสามารถพบได้ทันที หรือ โทร 0-3426-1280 หรือ 
สายด่วนสุขภาพจิต 1323  (1.4.1.6)   

7. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค 
ได้แก่ (1.4.1.7)   

- เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม  http://dept.npru.ac.th/std/  

- เว็บเพจกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม https://www.facebook.com/NPRUAC/ 

- กลุ่ ม เฟสบุ๊ คของฝ่ าย  กยศ.มหาวิทยาลั ยฯ 
https://www.facebook.com/groups/13911632210
96707/  

- ระบบประชาสัมพันธ์ Homeroom นักศึกษา 
http://president.npru.ac.th/homeroom/index.php
?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86 

- ระบบทุนการศึกษา 
http://loannpru.npru.ac.th/scholnpru/ 

- กลุ่ม line ผู้น านักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา หัวหน้า
หมู่เรียน 

โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้น านักศึกษาที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นผู้คอยประสานงานในเรื่องต่างๆ รวมถึงการ
ให้ค าปรึกษาด้วย 

https://www.facebook.com/NPRUAC/
https://www.facebook.com/groups/1391163221096707/
https://www.facebook.com/groups/1391163221096707/
http://president.npru.ac.th/homeroom/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86
http://president.npru.ac.th/homeroom/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่

ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ ง เต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้    

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค 
ได้แก่ (1.4.2.1) 

- เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม  http://dept.npru.ac.th/std/  

- เว็บเพจกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-  เว็บไซต์ศิษย์เก่าฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
http://alumni.npru.ac.th/alumni-npru/ 

- ระบบประชาสัมพันธ์ Homeroom นักศึกษา 
http://president.npru.ac.th/homeroom/index.php
?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86 

- ระบบทุนการศึกษา 
http://loannpru.npru.ac.th/scholnpru/ 

โดยข้อมูลข่าวสารแหล่งงาน มีการลิงค์ข้อมูลกับกรม
จัดหางานจังหวัดนครปฐม นักศึกษาสามารถหาข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ รวมทั้งข่าวสารกิจกรรมแหล่งสมัคร
งาน และข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา  

2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ทั้งข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานพิเศษแก่
นักศึกษา (1.4.2.2)  

3. โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการ
ท างาน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 
2562 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดตั้งงบประมาณส าหรับ
โครงการจ้างงานนักศึกษา “โครงการสนับสนุนค่าครองชีพ
นักศึกษาจากการท างาน” โดยมีหน่วยทุนการศึกษาและ
จ้างงาน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการจ้างงานไปยังคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษาที่ต้องการมีรายได้เสริมระหว่างเรียน เพ่ือจ้างงาน
นักศึกษาในระยะสั้นหรือเป็นครั้งคราว มีนักศึกษาจ้างงาน
ประมาณ 34 คน ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
400,000 บาท(1.4.2.3) 

http://president.npru.ac.th/homeroom/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86
http://president.npru.ac.th/homeroom/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ

ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ 
หอประชุมสิริวรปัญญา  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและนัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ โดยมีการ
บรรยายในหัวข้อ “ไปถูกทาง งานถูกใจ” จากวิทยากร ผู้
ทรงเกียรติที่ประสบความส าเร็จในสาขาอาชีพ ได้แก่ คุณ
อุ๋ย บุดด้า เบลส โปรดิวเซอ นักร้อง นักเขียน นักแสดง
และพิธีกร แนะแนวและเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 และได้ประสานงานกับ
กรมจัดหางาน จังหวัดนครปฐม ในการจัดหาต าแหน่ง
ว่างงานให้แก่นักศึกษา รวมถึงมีผู้ประกอบการมารับสมัคร
งานด้วยตัวเอง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือก
งานให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาหรือสามารถเลือกงานได้
ตามอัธยาศัย  (1.4.2.4) 

5. โครงการบริหารงานบริการและสวัสดิการกอง
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ดั ง นี้  5 . 1 
ทุนการศึกษาคนดี มีที่เรียน เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า (ค่า
เทอม) โดยมหาวิทยาลัยๆ จะให้ตลอดหลักสูตรที่ศึกษา 
จ านวน 10 คนต่อปี 5.2 ทุนการศึกษา 84 พรรษา เป็น
ทุนการศึกษาให้เปล่า (ค่าเทอม) เป็นทุนปีต่อปี ต้องมี
ผลงานหรือรางวัลมาเพื่อที่จะขอทุนในปีต่อไป (1.4.2.5) 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เ พ่ือการท า งาน เมื่ อส า เ ร็ จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนานักศึกษา 
ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ 
หอประชุมสิริวรปัญญา  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและนัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ โดยมีการ
บรรยายในหัวข้อ “ไปถูกทาง งานถูกใจ” จากวิทยากร ผู้
ทรงเกียรติที่ประสบความส าเร็จในสาขาอาชีพ ได้แก่ คุณ
อุ๋ย บุดด้า เบลส โปรดิวเซอ นักร้อง นักเขียน นักแสดงและ
พิธีกร แนะแนวและเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 และได้ประสานงานกับกรมจัดหางาน 
จังหวัดนครปฐม ในการจัดหาต าแหน่งว่างงานให้แก่
นักศึกษา รวมถึงมีผู้ประกอบการมารับสมัครงานด้วย
ตัวเอง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกงานให้ตรง
กับสาขาวิชาที่ เรียนมาหรือสามารถเลือกงานได้ตาม
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
อัธยาศัย(1.4.3.1) 

2. โครงการ Smart guys by NPRU ระหว่างวันที่ 
28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา  ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างมุมมอง ทัศนคติในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการท างานและการศึกษาต่อใน
อนาคต และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(1.4.3.2) 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาอยู่อย่าง
พอเพียง ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านปลักไม้ลาย อ.ก าแพงแสน จ.
นครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเกษตรพอเพียง โดยใช้
ผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น การอบรมท าสลัดโรลจากผักออแก
นิค อบรมการท าปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ อบรมการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
และน าไปประกอบอาชีพเสริมได้ (1.4.3.3) 

4. โครงการพัฒนาความรู้ “ธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 
2 อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมให้กับนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาความรู้ด้าน
การท าธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ (1.4.3.4) 

4 
 

ประเมินคุณภาพของการจัด
กิ จ ก ร รมและ         ก า ร
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนานักศึกษา 
ได้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 สามารถแยกเป็นแต่
ละด้าน ดังนี้ (1.4.4.1) 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

ข้อ กิจกรรม คะแนน ผล 
1 จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ

ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 

4.40 บรรล ุ

2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

4.20 บรรล ุ

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4.15 บรรล ุ

รวม 4.23 บรรล ุ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การส ารวจการประเมินคุณภาพ จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จ านวน 1,000 คน มีค่าเฉลี่ย
รวมความพึงพอใจในภาพรวม รวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 84.6 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ = 4.23) ซึ่งน าไปสู่การ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ต่อไป 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลการประเมินจากข้อ 4 
ม า ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ก า ร
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้    ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนานักศึกษา 
ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูลจาก ปีการศึกษา 2561 ได้น ามาปรับปรุงใน
โครงการของปีการศึกษา 2562       ดังนี้ (1.4.5.1) 

1. ด้านการให้บริการค าปรึกษาทางวิชาการและแนว
ทางการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้  

ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ปรับปรุงปี            
การศึกษา 2562 

นักศึกษาหรือผู้มาใช้บริการมี
จ านวนลดลง เนื่องจาก
นักศึกษาใช้สื่อโซเชียลมากกว่า
การเข้ามาใช้บริการ  

จั ด ตั้ ง เ ว็ บ เ พ จ กิ จ ก า ร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม  แ ล ะ ก ลุ่ ม
เ ฟ ส บุ๊ ค ฝ่ า ย  ก ย ศ . 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครปฐม เพื่อให้ค าปรึกษา 
และมีเจ้าหน้าที่ แอดมินประ
จ า เพจ เพื่ อตอบค าถาม
ข้อมูลของนักศึกษา 
 

2. ด้านการบริการข้อมูลหน่วยงานที่ ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

          ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ปรับปรุงปี            
การศึกษา 2562 

ค ว ร เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์การบริการ
ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลา 

 

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิค 
  - เว็บเพจกิจการนักศึกษา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครปฐม 
  - ระบบประชาสัมพันธ์ 
Homeroom ส าหรับ
นักศึกษา 
  - ระบบทุนการศึกษา 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
          ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ปรับปรุงปี            

การศึกษา 2562 
เพิ่มหน่วยงานการรับสมัคร
งาน 
 

ประสานงานกับหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ไ ด้ มี
หน่ วยงานหรื อต าแหน่ ง
ว่างงานมากขึ้น เป็นช่องทาง
ให้นักศึกษามีตัวเลือกในการ
สมัครงานมากขึ้น  
 

ควรมีอาชีพระยะสั้น เพื่อได้
เป็นความรู้และไดฝ้ึกฝน 

ประชุมวางแผนและ
ประสานงานกับวิทยากร
อบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อ
กิจกรรมอบรมอาชีพระยะ
สั้นให้กับนักศึกษา เพื่อเป็น
ทางเลือกในนักศึกษามี
รายได้เสริมอีกทางนึง 

 
6 ให้ ข้ อมูลและความรู้ ที่ เป็ น

ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนานักศึกษา
มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในหลายช่องทาง ดังนี้  

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค 
ได้แก่ (1.4.6.1) 

- เว็บไซต์ศิษย์เก่าฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
http://alumni.npru.ac.th/alumni-npru/  

- เว็บเพจศิษย์เก่าฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
https://www.facebook.com/npru.alumni/   

2. โครงการพัฒนาความรู้ “ธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 
2 อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมให้กับนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาความรู้ด้าน
การท าธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ (1.4.6.2)  

3. กองพัฒนานักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้
จัดท าวารสารสมาคมศิษย์ เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือแจกให้กับศิษย์เก่า และศิษย์ปัจุจบัน โดยมี
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ (1.4.6.3) 

http://alumni.npru.ac.th/alumni-npru/
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เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6  ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง  

ของข้อมูล 
1.4.1.1 ค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา สสว. 
1.4.1.2 ระบบ MIS  สสว. 
1.4.1.3 ระบบประชาสัมพันธ์ Homeroom ส าหรับนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.1.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.1.5 รูปภาพห้องให้ค าปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.1.6 รูปภาพคลินิกให้ค าปรึกษา ณ คลิกนิกหมอครอบครัว กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.1.7 การประชาสัมพันธ์โดยสื่ออิเล็กทรอนิค เช่น เว็บไซต์กอง

พัฒนานักศึกษา / เว็บเพจกิจการนักศึกษา / กลุ่มเฟสบุ๊ค
ของฝ่าย กยศ. / ระบบประชาสัมพันธ์ Homeroom ส าหรับ
นักศึกษา/ระบบทุนการศึกษา /กลุ่ม line ของผู้น านักศึกษา 
/ กลุ่ม line ของหัวหน้าหมู่เรียน 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.4.2.1 การประชาสัมพันธ์โดยสื่ออิเล็กทรอนิค เช่น เว็บไซต์กอง
พัฒนานักศึกษา / เว็บเพจกิจการนักศึกษา / เว็บไซต์ศิษย์
เก่าฯ /ระบบประชาสัมพันธ์ Homeroom ส าหรับ
นักศึกษา/ระบบทุนการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.4.2.2 รูปภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.2.3 โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการท างาน กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.2.4 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 

1.4.2.5 โครงการบริหารงานบริการและสวัสดิการกองพัฒนา
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.4.3.1 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.4.3.2 โครงการ Smart gus by NPRU กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.3.3 กิจกรรมเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาอยู่อย่างพอเพียง กองพัฒนานักศึกษา 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง  
ของข้อมูล 

1.4.3.4 โครงการพัฒนาความรู้ “ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว” กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.4.1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ

การจัดบริการ       
กองพัฒนานักศึกษา 

1.4.5.1 แนวทางการพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.6.1 การประชาสัมพันธ์โดยสื่ออิเล็กทรอนิค  เว็บไซต์ศิษย์เก่าฯ กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.6.2 โครงการพัฒนาความรู้ “ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว” กองพัฒนานักศึกษา 
1.4.6.3 วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประเภทของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  : กองพัฒนานักศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
                          สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้มีจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ (1.5.1.1) 

- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ส ถ า บั น  โ ด ย มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ค าสั่งกองพัฒนานักศึกษา ที่ 12 / 2562 ลงวันที่ 1 
เมษายน 2562    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เป็นประธานผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็น
รองประธาน เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา สภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา
ทั้ง  5 คณะ เป็นกรรมการ และมีการประชุม
ร่วมกันเพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยกิจกรรมสามารถท าให้ผู้เข้าร่วมมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่ างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้อง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เป็นบัณฑิต 
ที่ได้มาตรฐานตามกรอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   

- กองพัฒนานักศึกษาได้จัดท าโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  18  
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีผู้เข้าร่วม
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ ผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้น า
นักศึกษา และวิทยาการ จ านวน 30 ท่าน และ
วันที่ 19 - 21  มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมราวินท
ราบีช รีสอร์ท และสปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้วาง
ระบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของกองพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและแผนยุทธศาสตร์
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และน ากรอบของแผนยุทธศาสตร์ ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษา และแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม ให้
ได้ถึงความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง 

2 ใ น แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นั กศึ กษ า ให้ ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ใ น
ประเภทต้องไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่ พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
สถาบัน 
- กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า  ห รื อ ก า ร

ส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
นักศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างน้อย  5 ประเภท ตามกระบวนการ
วงจรคุณภาพ (PDCA) จากกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน ดังนี้ (1.5.2.1) 
- โครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่าง

วันที่  12 – 14 มิถุนายน 2562 และวันที่  16 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา  กอง
พัฒนานักศึกษามีการจัดโครงการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้ า ใจ ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ให้
ค าแนะน า เรื่องการเรียน เรื่องทุนการศึกษา และ
เรื่องสวัสดิการของนักศึกษา รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ  
- โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การผู้ น า

นักศึกษา ระหว่างวันที่  15 - 17  พฤษภาคม 
2562 ณ ค่ายลูกศรีสวาท จ.นครศรีราชสีมา โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
เป็นต้นแบบของนักศึกษา   
- โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว วันที่ 10 

สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร
กิจการนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาห่างไกล
ยาเสพติด รู้เท่าทันโทษของยาเสพติด 
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้า

หมู่เรียนชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 
2561 ณ ค่ายลูกศรีสวาท จ.นครศรีราชสีมา โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นผู้น าของ
นักศึกษาที่ด ี  
- โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ. และ กรอ.

ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ในวันที่  3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 อาคารกิจการนักศกึษา เป็นโครงการ
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การขอกู้และการช าระหนี้คืนกองทุนฯและปลูก
จิตส านึกให้นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
เป็นผู้กู้ที่ดีและเป็นประโยชน์ในเรื่องการช าระหนี้
คืนกองทุนฯ ต่อไปในอนาคต เพ่ือให้นักศึกษาผู้กู้ได้
รับทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการกู้ยืมเงิน  สร้าง
จิตส านึกส าหรับการเป็นผู้กู้ที่ดีและการช าระหนี้คืน
กองทุนฯ 
- โครงการ Smart guys by NPRU 

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม
สิริวรปัญญา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อม
แก่นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี สร้างมุมมอง ทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการท างานและการศึกษาต่อใน
อนาคต  และส ามารถน า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 
- โครงการตลาดนัดกิจกรรม กิจกรรม 

NPRU ZERO WASTE "ขยะเท่ากับศูนย์"วันที่ 1 
สิงหาคม 2562 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้าง
ศักยภาพและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิดการ
รวมกลุ่ มตามความสนใจ เ พ่ือท า ให้ เ กิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ต่างๆ และรณรงค์
การงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม        

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
ดังนี้(1.5.2.2) 
- โครงการกีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด 

Freshy games ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ 
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยมี
การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านและการท าสื่อรณรงค์ต้าน
ภัยยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และเกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมถึ ง ให้
นักศึกษารู้ถึงโทษของสิ่งเสพติด เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคี และทักษะด้านกีฬา 
- โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ   

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 18 – 
22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย
และจิต ท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง กี ฬ า  เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา 
- โครงการแข่ งขันกีฬาวอลเลย์บอล

อุดมศึกษา "แชมป์กีฬา 7 สี" ประจ าปี 2561 
รอบชิงชนะเลิศ เพ่ือเป็นการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาได้
แสดงศักยภาพความสามารถด้านการกีฬาและ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเป็นทีมและมี
ประสิทธิภาพ 
- โครงการแข่งขันฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 เพ่ือให้นักศึกษา
ได้แสดงความสามารถในด้านกีฬา ส่ ง เสริม
สมรรถภาพท้ังร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสังคม 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจนักกีฬา เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

 



 

 

 

 

---
-- 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 ป
ระ

จ า
ปีก

าร
ศึก

ษา
 2

56
1 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏน

คร
ปฐ

ม  

73 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
- โ ค ร ง ก า ร ก า ร แ ข่ ง ขั น  THAILAND 

BASKETBALL U LEAGUE PRESENTED BY 
A.P. HONDA 2018 เพ่ือให้การน านักกีฬาเข้า
ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น เ พ่ื อ ส ร้ า ง ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห้ กั บ
มห า วิ ท ย าลั ย  นั กศึ กษ า ได้ แ สด งศั ก ยภ า พ
ความสามารถด้านกีฬา และ สร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัย 
     3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม  (1.5.2.3) 
- กิจกรรมน้องใหม่ใจบริสุทธิ์  วันที่  20 

พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกิจการนักศึกษา วัด
ให ม่ปิ่ น เกลี ยว  จ .  นครปฐม เ พ่ื อส่ ง เสริ ม 
สนับสนุน สร้างจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับคุณค่าของ
ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางด้านศาสนา
ของไทย รวมถึงท านุบ ารุงศาสนาและสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป ส่งเสริมให้
เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนการประสาน
ความร่วมมือร่วมใจ บ าเพ็ญประโยชน์ ในการท า
ความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม 
- กิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

อยู่อย่างพอเพียง ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านปลักไม้
ลาย อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรม
อบรมเกษตรพอเพียง โดยใช้ผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น 
การอบรมท าสลัดโรลจากผักออแกนิค อบรมการ
ท าปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ อบรมการท าน้ าหมักชีวภาพ 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
และน าไปประกอบอาชีพเสริมได้  
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ระหว่าง

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลอง
พระมอพิสัย หมู่ 13 ต าบล บางภาษี อ าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้นักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้ เกิดประโยชน์ ในการช่วยเหลือสั งคมและ
เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นการขัดเกลา
ทางจิตใจให้กับนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และเกิดความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
หมู่คณะ 
- โครงการตลาดนัดกิจกรรม กิจกรรม 

NPRU ZERO WASTE "ขยะเท่ากับศูนย์"วันที่ 1 
สิงหาคม 2562 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้าง
ศักยภาพและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิดการ
รวมกลุ่ มตามความสนใจ เ พ่ือท า ให้ เ กิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ต่างๆ และรณรงค์
การงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม  
- โครงการจิตอาสา ร่วมท าดีบริจาคโลหิต

ด้วยหัวใจ "ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ หนึ่งคนให้  
สามคนรับ" วันที่ 11 กรกฎาคม  2562 เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้นักศึกษา บุคลากร ท าความดี รู้จัก
ช่วยเหลือสังคม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม      
    4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
(1.5.2.4) 

- โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ. และ กรอ.
ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น  2 อาคารกิจการนักศึกษา  เป็น
โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการขอกู้และการช าระหนี้คืนกองทุนฯ
และปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการเป็นผู้กู้ที่ดีและเป็นประโยชน์ในเรื่องการ
ช าระหนี้คืนกองทุนฯ ต่อไปในอนาคต เพ่ือให้
นักศึกษาผู้กู้ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการกู้ยืม
เงิน สร้างจิตส านึกส าหรับการเป็นผู้กู้ที่ดีและการ
ช าระหนี้คืนกองทุนฯ 

- โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.พป. ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
และ 11 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการที่
ส่งเสริมให้นักศึกษา  มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
แสดงความเคารพและระลึกถึ งพระคุณของ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
บูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ได้แสดงผลงาน
ให้เกิดข้ึนอย่างเปน็รูปธรรม  

- โครงการการบริหารเงินและการออม ใน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
อาคารกิจการนักศึกษา เป็นโครงการส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน
การใช้จ่าย และการออมเงิน   
- โครงการจิตอาสา ร่วมท าดีบริจาคโลหิต

ด้วยหัวใจ "ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ หนึ่งคนให้  
สามคนรับ" วันที่ 11 กรกฎาคม  2562 เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้นักศึกษา บุคลากร ท าความดี รู้จัก
ช่วยเหลือสังคม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม      
     5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
(1.5.2.5) 
- กิจกรรมน้องใหม่ใจบริสุทธิ์  วันที่  20 

พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกิจการนักศึกษา วัด
ให ม่ปิ่ น เกลี ยว  จ .  นครปฐม เ พ่ื อส่ ง เสริ ม 
สนับสนุน สร้างจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับคุณค่าของ
ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางด้านศาสนา
ของไทย รวมถึงท านุบ ารุงศาสนาและสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป ส่งเสริมให้
เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนการประสาน
ความร่วมมือร่วมใจ บ าเพ็ญประโยชน์ ในการท า
ความดีและเป็นแบบอย่างทีด่ีให้แก่สังคม 
        - โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.พป. ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม และ 
11 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  เป็นโครงการที่ให้
นักศึกษาได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ
ของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ 
รวมถึงให้นักศึกษาสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่
ส าคัญและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา
นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังนี้ 
     1 .  โคร งการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การผู้ น า
นักศึกษา ระหว่างวันที่ 15 - 17  พฤษภาคม 2562 
ณ ค่ายลู กศรีสวาท จ .นครศรี ราชสีมา  เ พ่ือ
สนับสนุนให้นักศึกษาสร้ าง เครือข่ ายภายใน
มหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถอยู่
ร่วมกันและสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ และ
ยังมีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาได้น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการจัดท าโครงการแต่ละครั้ง  ซึ่งใช้
หลักระบบกลไกประกันคุณภาพ เน้นหลักการ 
PDCA เป็นต้น (1.5.3.1)  
     2.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ 
ค่ายลูกเสือเมืองเก่าก าแพงแสน จ. นครปฐม เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ มี
แนวคิด กล้าตัดสินใจ ให้กับหัวหน้าหมู่เรียน และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันและสามารถ
ท างานร่วมกันเป็นทีมได้ และยังมีการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา (1.5.3.2) 
     3. โครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่าง
วันที่  12 – 14 มิถุนายน 2562 และวันที่  16 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา โดย
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยและปลูกจิตส านึกรักในสถาบัน และ
เสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา (1.5.3.3)  
     4. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่าย
ภายนอกสถาบัน ใน โครงการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11 ณ ห้องน้ าตาลจีน 
ชั้น 2 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราช
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 
30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 นักศึกษาได้น า
ความรู้และทักษะระบบกลไกประกันคุณภาพ เน้น
หลักการ PDCA ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าร่วม
อบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็น
ห นึ่ ง ใ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า เ ค รื อ ข่ า ย
สถาบันการศึกษา 11 สถาบัน ซึ่งมีสถาบัน
เครือข่าย ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม , มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันเทคโนโลยีไทย – 
ญี่ปุ่น , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ซึ่งมีการหมุนเวียน
การเป็นเจ้าภาพ  (1.5.3.4) 
     และการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้น านักศึกษา เช่น นายก
องค์การนักศึกษา พร้อมคณะ ได้น าความรู้ น า
ทักษะที่ ได้รับ น ามาเขียน ด าเนินการ เสนอ
โครงการตามที่แผนกิจกรรมก าหนดไว้ทุก ๆ 
โครงการ 

4 ทุกกิ จกรรมที่ ด า เนิ นการ  มี กา ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ   น า
ผลการประเมินมาปรับปรุ งการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา
นักศึกษา มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป ดังนี้  (1.5.4.1) 

ที่ โครงการ คะแนน บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

1 
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  

4.26   

2 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้น านักศึกษา  

4.35   

3 
โครงการมหาวิทยาลยัสี
ขาว  

4.20   

4 
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพหัวหน้าหมู่เรยีน
ช้ันปีท่ี 1  

4.30   
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

5 

โครงการปฐมนิเทศผู้กู้  
กยศ. และ กรอ.ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

4.18 

 

 

6 
โครงการ Smart guys 
by NPRU  

4.10   

7 

โครงการตลาดนัด
กิจกรรม กิจกรรม NPRU 
ZERO WASTE "ขยะ
เท่ากับศูนย ์

4.25   

8 
โครงการกีฬาน้องใหม่
ต้านภัยยาเสพติด Freshy 
games 

4.34   

9 
โครงการแข่งขันกีฬาและ
ทักษะวิชาการ   พ.จ.น.ก. 
สัมพันธ์ ครั้งท่ี 41 

4.33   

10 โครงการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลอุดมศึกษา 
"แชมป์กีฬา 7 สี" 
ประจ าปี 2561 รอบชิง
ชนะเลิศ  

ผ่าน
เข้ารอ

บ
คัดเลือ
ก รอบ 

2  

  

11 โครงการแข่งขันฟุตวอล
เลย์ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 
2561  

ผ่าน
เข้ารอ
บ 8 
ทีม

สุดท้า
ย 

  

12 โครงการการแข่งขัน 
THAILAND 
BASKETBALL U 
LEAGUE PRESENTED 
BY A.P. HONDA 2018  

ตก
รอบ
แรก 

  

13 กิจกรรมน้องใหม่ใจ
บริสุทธ์ิ  

4.00   

14 กิจกรรมการเรียนรูต้าม
ศาสตร์พระราชาอยู่อย่าง
พอเพียง  

4.27   

15 กิจกรรมคา่ยอาสาพัฒนา
ชนบท  

4.35   

16 โครงการจติอาสา ร่วมท า
ดีบริจาคโลหติด้วยหัวใจ 

4.20   
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
"ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ 
หนึ่งคนให้  สามคนรับ" 

17 โครงการพิธีไหว้ครู
นักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.พป.  

4.36   

18 โครงการการบริหารเงิน
และการออม  

4.11   

19 โครงการสนับสนุนคา่
ครองชีพนักศึกษาจาก
การท างาน 

4.40   

20 โครงการเตรยีมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่
นักศึกษา  

4.27   

21 โครงการพัฒนาความรู้ 
“ธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว”  

4.05   

 

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา
นั กศึ กษา  มี ก า รป ระ เ มิ นค ว ามส า เ ร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และประเมินวัตถุประสงค์
ของแผนดังต่อไปนี้ (1.5.5.1) 
    รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผลการด าเนินการ 
1. เพื่อการพัฒนาสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินจ านวน 12 
โครงการ 

  โครงการที่
ด าเนินการพัฒนา
นักศึกษา จ านวน 21 
โครงการ 

ร้อยละความพึง
พอใจเฉลี่ยของ
โครงการที่
ด าเนินการ จะต้อง
ไม่ต่ ากว่า 3.51 

  ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 4.24) 
 

2. เพื่อการสนับสนุน
นักศึกษาเข้ารว่มการ
แข่งขันระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติ 

ความส าเร็จของการ
ส่งนักศึกษาเข้า
แข่งขันในระดับ
ภูมิภาคหรือ
ระดับชาติ 

  ได้รับรางวัล 10 
รางวัล 
 

 



 

 

 

 

---
-- 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 ป
ระ

จ า
ปีก

าร
ศึก

ษา
 2

56
1 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏน

คร
ปฐ

ม  

80 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา
นักศึกษา มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในปี 
2562 และน ารายงานผลเข้าหารือเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดกิจการเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ในปีถัดปี (1.5.6.1) 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง  
ของข้อมูล 

1.5.1.1 ค าสั่ง / แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.1 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 1  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.1 โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ. และ กรอ.ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.1 โครงการ Smart guys by NPRU  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.1 โครงการตลาดนัดกิจกรรม กิจกรรม NPRU ZERO WASTE 

"ขยะเท่ากับศูนย์ 
 

1.5.2.2 โครงการกีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด Freshy games  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.2 โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ   พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 

ครั้งที่ 41 
กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.2 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอุดมศึกษา "แชมป์กีฬา 7 
สี" ประจ าปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ  

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.2 โครงการแข่งขันฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กองพัฒนานักศึกษา 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง  
ของข้อมูล 

ประจ าปี 2561  
1.5.2.2 โครงการการแข่งขัน THAILAND BASKETBALL U 

LEAGUE PRESENTED BY A.P. HONDA 2018  
กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.3 กิจกรรมน้องใหม่ใจบริสุทธิ์  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาอยู่อย่างพอเพียง  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.3 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.3 โครงการจิตอาสา ร่วมท าดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ "ต่อชีวิต
ให้เพ่ือนมนุษย์ หนึ่งคนให้  สามคนรับ" 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.3 โครงการตลาดนัดกิจกรรม กิจกรรม NPRU ZERO WASTE 
"ขยะเท่ากับศูนย์ 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.4 โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ. และ กรอ.ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.4 โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พป.  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.4 โครงการการบริหารเงินและการออม  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.4 โครงการจิตอาสา ร่วมท าดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ "ต่อชีวิต

ให้เพ่ือนมนุษย์ หนึ่งคนให้  สามคนรับ" 
กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.2.5 กิจกรรมน้องใหม่ใจบริสุทธิ์ กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2.5 โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พป.  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาชั้นปีที่ 1 กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.3.3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.3.4 โครงการอบรมอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เครือข่าย

สถาบันการศึกษา 11 สถาบัน  
กองพัฒนานักศึกษา 

1.5.4.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.5.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
1.5.6.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ
ของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจน
จัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

     มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏน ครปฐม  มี ร ะบ บ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ที่บริหารจัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 
โดยมีการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ
งานวิจัย ดังนี้ 
     1.ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
RDMS-NPRU (http://apps.npru.ac.th/ 
rdi_rdms/index.php) เป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
บริ ห า รจั ดการง านวิ จั ยทุ น อุดหนุ น วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลั ย  ให้ สามารถเชื่ อมโยงตั้ ง แต่ ที่ มี
กระบวนการ Pre-processing, Processing, Post-
processing ที่สามารถติดตาม สืบค้น งานวิจัยได้
รวดเร็วผ่านระบบดังกล่าว และมีระบบบริหาร
จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  NRMS ( National 
Research Management System) เพ่ือบริหาร
จัดการโครงการที่ ได้รับจัดสรรทุนงบประมาณ
แผ่นดิน และทุน วช. (2.1.1.1) 
     2.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิจัย เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

องค์ประกอบที ่2 การวจิัย  
 

http://apps.npru.ac.th/
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ประกาศทุนวิจัย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจั ย 
ราคากลาง และรายละเอียดอื่น ๆ (2.1.1.2) 
     3 . ร ะบบฐานข้ อมู ล ผ ล ง านวิ จั ยห รื อ ง าน
สร้างสรรค์ NPRU - Online Journal and 
Research Databases (https:// publication. 
npru.ac.th/) ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus และผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (2.1.1.3) 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
   
- ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยหรืองาน
สร้ างสรรค์  เช่น  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้จัดตั้งหน่วย
วิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ ดังนี้  
       1.1 หน่วยวิจัยทั้งสิ้น 5 หน่วย ได้แก่ 
           -หน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปลา
สวยงามเพ่ือการส่งออก 
          -ห น่ ว ย วิ จั ย ก า ร เ ค ลื อ บ ฟิ ล์ ม บ า ง ใ น
สุญญากาศ 
         -หน่วยวิจัยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเกษตรและพลังงาน 
         -หน่ วยวิ จั ย เทคโนโลยี ระบบเครือข่ าย
เซนเซอร์และสมองฝั่งตัว 
        -หน่วยพุทธพัฒน์ วิจัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
       1.2 ศูนย์วิจัยทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ 
           -ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาพืชเกษตรหลัก
นครปฐม  
           -ศูนย์วิจัยวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ 
       1.3 ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ 1 ศูนย์ ได้แก่ 
           -ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรน้ าที่ยั่งยืน 
(2.1.2.1) 
     2. แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
สร้างสรรค์ โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 
นักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญา
บัณฑิต สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่
ส า คั ญ ผ่ า น ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://arit.npru.ac.th/ เช่น ฐานข้อมูล Scopus เป็น
ต้น (2.1.2.2) 
     3. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
        3.1 มหาวิทยาลัยฯ มีอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มี
ความเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภท โดย
ห้องปฏิบัติการ มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ 
กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการ
บริหารจัดการเกี่ ยวกับการใช้ พ้ืนที่  ห้อง เรียน 
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ และความปลอดภัยของการใช้เครื่องมือและ
อุ ป ก ร ณ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เ ช่ น  ใ น ก า ร ข อ ใ ช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  
(2.1.2.3) 
       3.2 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท า
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือให้การด าเนินงานด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติและป้องกันปัญหา 
ซึ่ งส่ งผลการทบต่อข้อมูลสารสนเทศ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏนครปฐม ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
และการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้ ใช้บัญชีผู้ ใช้ส าหรับการเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศเชื่อมต่อกับระบบ Single Sign On 
(SSO) ซึ่งเป็นระบบส าหรับให้บริการเข้าใช้ระบบ



 

---
-- 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 ป
ระ

จ า
ปีก

าร
ศึก

ษา
 2

56
1 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏน

คร
ปฐ

ม 
 

85 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
สานสนเทศด้วยบัญชีผู้ใช้เดียว (2.1.2.4) 
     4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
       4.1 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 
ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 “นอมน าศาสตร
พระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน” 
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดงานจ านวน 13 หน่วยงาน 
มีการน าเสนอบทความจ านวน 19 สาขา ได้รับการ
คัดเลือกให้น าเสนอบทความจ านวน 259 เรื่อง 
แบ่งเป็นการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral 
Presentation) 187 เรื่อง การน าเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ (Poster Presentation) 72 เรื่อง ในงาน
ประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ 
ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นองค์ปาฐก บรรยายเรื่อง “ศาสตร์
พระราชาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และกรรมการมหาเถรสมาคม 
เป็นองค์ปาฐก บรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” 
(2.1.2.5)  
       4.2 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้ง
ที่ 3 ในวันที่ 28 –29 ธันวาคม 2561 “The 3rd 
International Conference of Multidisciplinary 
Approaches on UN Sustainable Development 
Goals (UNSDGs 2018)” โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัด
งานจ านวน 12 หน่วยงาน ทั้งจากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกประเทศ มีการน าเสนอ
บทความจ านวน 10 สาขา ได้รับการคัดเลือกให้
น าเสนอบทความจ านวน 110 เรื่อง เป็นการ
น าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ยัง โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณฉลอง เกิดพิทักษ์ เป็นองค์
ปาฐกหลัก บรรยายในหัวข้อ “How to holistically 
solve this drought crisis in the future?”  
Prof. Dr. Warren Y. Brockelman เป็นองค์ปาฐก
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
รอง บรรยายในหัวข้อ“Conservation and 
research on gibbons in Khao Yai National 
Park” แล ะ Dr. Charles E. Harris องค์ปาฐกรอง 
ปาฐกถาในหัวข้อ “An insulin-friendly lifestyle 
for optimal health and the prevention of 
hyperinsulinemia, metabolic dysfunction, and 
insulin disease” (2.1.2.6) 
       4.3 มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 โดยความ
ร่วมมือ 4 สถาบันได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
เครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิ ช าการระหว่ า ง
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ  มีการน าเสนอบทความ
จ านวน 10 สาขา ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอ
บทความจ านวน 64 เรื่อง เป็นการน าเสนอผลงาน
แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในงานประชุม
วิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณน้ าฝน 
บุณยะวัฒน์ ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยเป็นองค์ปาฐก บรรยายพิเศษ ใน
หัวข้อ "การท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0" (2.1.2.7) 

3 จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุน
งานวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการวิจัย คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย และ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย  เป็น
คณะท างานบริหารจัดการ มีหน้าที่พิจารณาก ากับ
ดูแลการด าเนินการด้านวิจัย ให้เป็นไปตามกลไกที่
ก าหนด เกิดเป็นผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดสรรให้ทุนสนับสนุน โดยประกาศฯ ให้ทุน
สนับสนุนทุนวิจัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้, 
การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย 
ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ เป็นต้น 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ ทุนวิจัยทั้งหมด
จ านวนเ งิน  38 ,073 ,326 .66  บาท แบ่ ง เป็ น
งบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน จ านวน
เงิน 22,041,980 บาท งบประมาณภายนอกจ านวน
เงิน 16,031,346.66 บาท (2.1.3.1) 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

     มหาวิทยาลัยฯ ได้ จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     1 .  จั ดส รรงบประมาณสนั บสนุ นส าหรั บ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ  ที่ เป็นไปตาม
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตี พิม พ์ผลงานวิ จั ย ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ (2.1.4.1) 
     2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้
อ า จ า ร ย์ ไ ป น า เ ส น อ บ ท ค ว า ม วิ จั ย ( Oral 
Presentation) ใ นก า รปร ะชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บ
น า น า ช า ติ  ( International Conference) ใ น
ต่างประเทศ ที่ เป็นไปตามประกาศฯหลักเกณฑ์
วิธีการและขั้นตอนในการให้ทุนสนับสนุนเ พ่ือ
น าเสนอบทความวิจัย ณ ต่างประเทศ (2.1.4.2) 
     3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดท า
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ โดยออกจ านวน 6 Volume ต่อปี 
เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม ให้ อ า จ า ร ย์  แ ล ะนั กศึ กษ าขอ ง
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ACI (ASEAN Citation 
Index) (2.1.4.3) 
     4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2561 ในวันที่ 
29 – 30 มีนาคม 2561 “นอมน าศาสตรพระราชา 
สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่นอย่างยั่งยืน” เป็นเวที
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เ พ่ือ
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และบุคคลภายนอกที่สนใจ (2.1.4.4) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
      5.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2561 ในวันที่  28 –29 ธันวาคม 2561เป็นเวที
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เ พ่ือ
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และบุคคลภายนอกที่สนใจ (2.1.4.5) 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

     มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์และนักวิจัย 
ดังนี้ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปี  2561 เมื่ อวั นที่  31 ตุ ลาคม 2560  
ณ ห้องประชุมสมเดช นิลพันธุ์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์
ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม (2.1.5.1) 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย 
(Integrated Research Program) เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณแผนบูรณาการวิจัยพัฒนาศักยภาพ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องประชุม SC.101 อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยมีนางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษา
ฝ่ายวิจัยของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับประเทศ และเป็นผู้ที่บทบาทในกระบวนการ
จัดท าค าของบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย มา
บรรยายในหัวข้อ "การเขียนแผนบูรณาการวิจัยให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563" โดยมีอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(2.1.5.2) 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย 
(Integrated Research Program) โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดขึ้น
เพ่ือเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนา
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2561  
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในการ
ประชุมครั้งนี้ ได้มีการบรรยาย “การบริหารจัดการ
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2563” โดย ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และบรรยาย“ประเด็น
ส าคัญของจริยธรรมการวิจัย  
ในมนุษย์” โดย ศ.ดร.ประนอม โอทกานนท์ จากนั้น
แบ่งกลุ่มพัฒนาConcept Paper โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
คอยให้ค าแนะน า ประกอบด้วย  
 -ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์  
 -ศ.ดร.ประนอม โอทกานนท์  
 -ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ  
 -ศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา  
 -รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา  
 -รศ.ดร.พีรเดช ทองอาไพ  
 -ผศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร  
และ ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (2.1.5.3) 
4.ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย 
(Integrated Research Program) เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณแผนบูรณาการวิจัยพัฒนาศักยภาพ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 – 2 
สิ ง ห า ค ม  2 5 6 1  ณ  โ ร ง แ ร ม ธ า ร า มั น ต ร า  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา Draft 
Proposal โดยจะใช้กระบวนการ Repeat ที่จะให้
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกับคณาจารย์ จากนั้น
คณาจารย์ปรับแก้ไขแล้วนา Draft Proposal ที่แก้ไข
แล้วมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบซ้ าอีกรอบ โครงการ
นี้ มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จ านวนมาก และวิทยากรจ านวน 8 คน ประกอบด้วย  
 -ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์  
 -ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน  
 -ศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา . 
 -ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 -รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา  
 -รศ.ดร.พีรเดช ทองอาไพ  
 -ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร  
 -คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช  (2.1.5.4) 
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Concept Proposal 
ในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสมเดช นิลพันธ์ 1 
อ า ค า ร ศู น ย์ ศึ ก ษ า พั ฒ น า จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม  โดยมี 
คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา Concept Proposal ในการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ใน
ครั้งนี้ (2.1.5.5) 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย 
(Integrated Research Program) เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณแผนบู รณาการ พัฒนาศั กยภาพ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2 – 
3  พฤศจิ ก ายน  2561  ณ  โ ร งแรม เมธ าวลั ย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  ส าหรับการจัดประชุมครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ  
1) เพ่ือพัฒนา Concept Proposal เป้าหมายที่  
1 - 2 ให้เป็น Full Proposal โดยจะใช้กระบวนการ 
Repeat ที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ข้อเสนอแนะกับ
คณาจารย์ จากนั้นคณาจารย์ปรับแก้ไขแล้วนา Full 
Proposal ที่แก้ไขแล้วมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบซ้ า
อีกรอบ 
2) เพ่ือพัฒนา Full Proposal เป้าหมายที่ 3 - 4 ให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การ
วิจั ยของชาติต่อไปโครงการนี้ มีคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจานวนมาก และ
วิทยากรจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 
 - ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ  
 - ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน 
 - ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คาหอม  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอาไพ 
 - อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย  
 - นางสาวยุวดี นิรัตน์ตระกูล 
 - นางสุนันทา สมพงษ์ อดีตที่ปรึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีศักยภาพ และประสบการณ์อย่างมากในการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในระดับประเทศ 
(2.1.5.6) 
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “R&D และจริยธรรม
การวิจัยในคนส าหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์” เมื่อวันที่ 19 - 20 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์
ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ความรู้ใน
กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  
มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพงานวิจัย/ เพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรู้ 
ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
เกณฑ์สากลการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์/ เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้
ความเข้าใจไปปฏิบัติหน้าที่นักวิจัย อย่างถูกหลัก
จริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกัน
สร้างร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพ่ือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้วิจัย ให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเขียนค าขอรับรองจริยธรรม
การวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ 
จะประกอบไปด้วย 1. การอบรมให้ความรู้ และ 2.การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 อย่างนี้จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของนักวิจัยให้มีความรู้ 
ความเข้าในงานวิจัยยิ่งขึ้น (2.1.5.7) 
 
     มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น ดังนี้ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     1.ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานโล่
นักวิจัยดีเด่น โดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ 
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ผลงานวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ด้วยผลงานวิจัยที่เน้นทางด้านการ
พัฒนาเทคนิคหรืออัลกอริทึมใหม่ ๆ ที่สามารถใช้
ร่วมกับเทคโนโลยี PMR, BPMR, HAMR, TDMR 
และHDMR เพ่ือช่วยท าให้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีความจุ
ข้อมูลได้มากยิ่งข้ึน  (2.1.5.8) 
     2. มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล Silver Award 
ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand 
Research Expo 2018)”เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2561 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัล โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
การวิจัยและพัฒนาแก้วสีและอัญมณีเปลี่ยนสีได้สา
หรับเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ซึ่งเป็นผลงานของ ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทาง
เทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2.1.5.9) 
     3.สนับสนุนงบประมาณส าหรับผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ ที่เป็นไปตามประกาศฯ หลักเกณฑ์
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 40 เรื่อง 
(2.1.5.10) 
     4.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
วันที่  29 - 30 มีนาคม 2561 ณ ห้ องประชุ ม 
ปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีพิธีมอบ
เกียรติบัตรบทความดีเด่น (Best Paper Awards) 
ให้กับนักวิจัยในแต่ละสาขาที่เปิดให้น าเสนอผลงาน 
บทความวิจัย เช่น  
      1) ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ สาขา พยาบาล
ศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  และสุขภาพ  ภาค
โปสเตอร์ (Poster Presentation) 
      2) อ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย สาขา บริหารธุรกิจ
แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์   ภ า ค บ ร ร ย า ย  ( Oral 
Presentation) 
      3) อ.ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา สาขา การท่องเที่ยว  
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
      4) อ.ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ สาขา ปรัชญา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  ภาคบรรยาย (Oral 
Presentation)  
      และประธานสาขา (Session chair) เช่น  
      1) ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี Chairperson 
สาขา ชีววิทยา เกษตร และอาหาร 
      2) รศ. ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว  Chairperson 
สาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ 
      3) ผศ.ดร.สันติ กูลการขาย Chairperson สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
      4) อ.ดร.เดช  ธรรมศิริ  Chairperson สาขา 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น (2.1.5.11) 

6 มี ระบบและกลไกเ พ่ือช่ วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

     มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกเ พ่ือช่วย
คุ้ มครองสิทธิ์ ของงานวิ จั ย  สิ่ งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การจดทะเบียนลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา  ตามประกาศฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2556 ข้อ 6 ก าหนดให้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น เ พ่ื อ วิ จั ย แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
บริหารและจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินปัญญา
ของมหาวิทยาลัย และมีสถาบันวิจัยและพัฒนา ท า
หน้าที่เป็นกลไกในการประสานงานด้านทรัพย์สิน
ทา งปัญญากั บบุ คล ากร /  หน่ ว ย ง านภาย ใน
มหาวิทยาลัย และบุคคล/นิติบุคคลภายนอก ในการ
ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย (2.1.6.1) ซึ่งด าเนินงานตาม
แนวทาง “คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา” ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา เฉพาะเรื่องสิทธิบัตร รวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (2.1.6.2) 
      ในปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
      1.ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 
     1) ปลากริมไข่เต่าแช่เยือกแข็ง (กันยายน 61) 
     2) ข้าวหลาม (กันยายน 61) 
     3) ข้าวเหนียวมูน (กันยายน 61)  (2.1.6.3) 
     2. มีผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรประเภท
การประดิษฐ์ จ านวน 1 เรื่อง คือ ระบบบริหาร
จัดการฟาร์มสัตว์น้ า เลขที่ 13984 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2561 

 
เกณฑ์การประเมิน:  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 -4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง: การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ  6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดที่ควรพัฒนา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานชัดเจน 
2. เน้นการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน 
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วิธีปฏิบตัิที่ดี/ นวัตกรรม 
 มีระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการวิจัยที่ชัดเจน 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 

แหล่งของข้อมูล 
2.1.1.1 ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมRDMS-NPRU 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.1.2 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.1.3 ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ NPRU - 

Online Journal and Research Databases 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.2.1 ประกาศฯ จัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยแห่งความ
เป็นเลิศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.2.2 เว็บไซต์การค้นคว้าข้อมูลของส านักวิทยบริการฯ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือรักษาความปลอดภัยในการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.1.2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฯ ส านักคอมพิวเตอร์ 
2.1.2.5 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.2.6 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.2.7 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
2.1.3.1 รายงานสรุปงบประมาณท่ีไดร้ับจัดสรรประจ าปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.4.1 ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.4.2 ประกาศฯหลักเกณฑ์วิธีการและข้ันตอนในการให้ทุน
สนับสนุนเพื่อน าเสนอบทความวิจัย ณ ต่างประเทศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.4.3 โครงการวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.4.4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.4.5 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2561 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย (Integrated 
Research Program) เพ่ือเสนอของบประมาณแผนบูรณา
การวิจัยพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

(Integrated Research Program) โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดข้ึนเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 2 

2.1.5.4 ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย 
(Integrated Research Program) เพ่ือเสนอของบประมาณ
แผนบูรณาการวิจัยพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 
3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Concept Proposal ในการ
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย 
(Integrated Research Program) เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 5 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “R&D และจริยธรรมการวิจัย
ในคนส าหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้าน
สังคมศาสตร์” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.8 ภาพข่าว “ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัตน์ รับโล่นักวิจัยดีเด่น” มหาวิทยาลัยฯ 
2.1.5.9 ภาพข่าว “มรน.คว้า รางวัล Silver Award ในงาน 

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.10 รายงานผลการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.11 ภาพข่าว “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10” สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.6.1 ตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรร

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2556 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.6.2 คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1.6.3 แบบยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.6.4 อนุสิทธิบัตรประเภทการประดิษฐ์ จ านวน 1 เรื่อง คือ 
ระบบบริหารจัดการฟาร์มสัตว์น้ า เลขที่ 13984 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ เกิดการ ผลิตงานวิ จัยหรืองานสร้ า งสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพ
ด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยใน
สถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
1.  คณะครุศาสตร์   

เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเงินต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 1,200,500 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด  1,200,500 บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 48 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า  25,010.42 บาท 
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

 

2.คณะพยาบาลศาสตร์   
เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเงินต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน  1,088,180 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 3,576,464.66 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด  4,664,644.66 บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  23 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า  202,810.66 บาท 
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน  

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 
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3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเงินต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน  3,625,100 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก  2,189,500 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด  5,814,600 บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  135 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า  43,071.11 บาท 
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

 
4. คณะวิทยาการจัดการ   

เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเงินต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน  861,500 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 50,000 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด  911,500 บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  63.5 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า  14,354.33 บาท 
คะแนนที่ได้ 2.87 คะแนน 

 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเงินต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน  13,205,800 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก  7,414,882 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด  20,620,682  บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 98 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า  210,415 บาท 
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน  3,261,400 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก  1,600,000 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด  4,861,400 บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 56 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า 86,810.71 บาท 
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
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ผลรวมของผลการประเมิน 
1. คณะครุศาสตร์    = 5 
2. คณะพยาบาลศาสตร์     = 5 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  = 5 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 5  
5. คณะวิทยาการจัดการ    = 2.87 

รวม     =       22.87 
 
 คะแนน  =                 22.87 / 5 = 4.574  
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.50 22.87        4.57  คะแนน   บรรล ุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรม 
2. มุ่งเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคลองกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และประเทศ 

- 

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
2.2.1 รายงานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
2.2.2 รายงานประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
2.2.3 รายงานประกันคุณภาพ คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
2.2.4 รายงานประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
2.2.5 รายงานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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ตัวบ่งชี้ 2.3  : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
   

สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะครุศาสตร์  

ข้อมูล รวม 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 48 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน) 46 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.20) 17 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 0 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.60) 10 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.80) 19 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 0 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 24.6 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 51.25 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 
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 คณะพยาบาลศาสตร์  
ข้อมูล รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 23 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน) 33 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.20) 20 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 2 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.60) 2 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.80) 9 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 0 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 13.2 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 57.39 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5 

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ข้อมูล รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 142 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน) 103 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.20) 61 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 21 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.60) 9 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.80) 10 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 2 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 36 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 25.35 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  
ข้อมูล รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 64 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน) 41 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.20) 28 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 3 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.60) 3 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.80) 7 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 0 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 14.2 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 22.19 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5 
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ข้อมูล 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
รวม 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 104 56 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ชิ้นงาน) 

135 99 

- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.20) 78 76 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 10 0 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.60) 5 2 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.80) 18 6 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 24 15 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 61 36.20 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 58.65 64.64 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5 5 

สรุปคะแนนของตัวบ่งชี้ 5 
 
ผลรวมของผลการประเมิน 

1. คณะครุศาสตร์    = 5 
2. คณะพยาบาลศาสตร์     = 5 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  = 5 
4. คณะวิทยาการจัดการ    = 5 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 5  

รวม     =       25 
 
 คะแนน  =                      25  /   5              = 5      
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 5.00 5 คะแนน   บรรล ุ
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีระบบและกลไกในการสนับสนุนทุนวิจัยและการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- ควรพัฒนาคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลที่
สูงขึ้น  

- ศึกษาข้อมูลเพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพ
วารสาร 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- ระบบและกลไกในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.3.1 รายงานผลงานทางวิชาการ ขอกง คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
2.3.2 รายงานผลงานทางวิชาการ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
2.3.3 รายงานผลงานทางวิชาการ ของ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2.3.4 รายงานผลงานทางวิชาการ ของ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ 

2.3.5 รายงานผลงานทางวิชาการ ของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามา
จัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบัน
จัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน: 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมี
ความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

ตามแผนปฏิบัติการการให้บริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้ก าหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม 
และราชบุร ีภายใต้โครงการหลัก 2 โครงการ โดยมี
ชุมชนเป้าหมาย ได้แก่  

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโรงเรียนเป้าหมายใน
การด าเนินงานการบริการวิชาการ ปี 2561 ไว้ 7 
โรงเรียน ดังนี้  

1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัด
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 

1.1 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้าน
แม่น้ าน้อย 

1.2 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน
บ้านปิล็อกค่ี 

1.3 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนหลวง
ประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล 

1.4 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านไกรเกรียง 

องค์ประกอบที่3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2. โรงเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา 

ในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
3 โรงเรียน ได้แก่ 

2.1 โรงเรียนบ้านพุน้ าร้อน 
2.2 โรงเรียนบ้านกล้วย 
2.3 โรงเรียนวัดคอกช้าง  

2. โครงการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานราก
ในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก  

มหาวิทยาลั ย ได้คั ด เลื อกชุมชน/  กลุ่ ม
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น /  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ซึ่ ง เ ป็ น
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัด 
เพ่ือให้บริการวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 21 แห่ง ดังนี้  

2.1 จังหวัดนครปฐม  
1) หมั่นโถวแม่ล้วน 
2) กลุ่มผู้ประกอบการเสื้อปักมือ 
3) กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอผักตบชวา 
4) สถานประกอบการผลิต Production 

OREINTALMOTIFS  กระเป๋าส าเร็จรูป 
5) สถานประกอบการผลิต Production 

Vittra Briony 
2.2 จังหวัดสมุทรสาคร  

1) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล
บ้านกระซ้าขาว  

2) บริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ Miss Coco 
2.3 จังหวัดสุพรรณบุรี 

1) กลุ่มผ้าทอบ้านสระบัวก่ า 
2) กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าบ้านหนองลิง 

2.4 จังหวัดกาญจนบุรี  
1) แม่บ้านเกษตรกรชุมชนริมน้ าท่าม่วง 
2) กลุ่มวิสาหกิจฟักข้าวพูลเพิ่ม 

2.5 จังหวัดสมุทรสงคราม  
1) หจก. โรงน้ าปลาแสงไทย 
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก 
3) ร้านพรนิมิต ทอฟฟ่ีโบราณ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2.6 จังหวัดราชบุร ี

1) กลุ่มกล้วยอินทรีย์  
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Farm marketing 
3) กลุ่มสตรี By บ้านบึง 
4) ผลิตภัณฑ์จันทร์เพ็ญสมุนไพร 
5) บริษัท อาร์แอนด์ดี ฤดส์ โปรดักส์ 

จ ากัด 
6) ผู้ประกอบการแปรรูปมะม่วงหาว 

มะนาวโห่ 
7) กลุ่มผู้ประกอบการถ่านดูดกลิ่น 

ทัง้นี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือ
จากอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะ
ต่างๆ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย 
รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น พาณิชย์จังหวัด เป็นต้น  
(3.1.1.1, 3.1.1.2)  

2 จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วม
จากชุมชนหรือองค์การ เป้ าหมายที่
ก าหนดในข้อ1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการการบริการวิชาการปี 2561 โดยการ
มีส่วนร่ วมของกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 เพ่ือก าหนดโรงเรียนเป้าหมายและ
ประเด็นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา อีก
ทั้งการมีส่วนร่วมของพัฒนาการจังหวัด และ
พาณิชย์จังหวัดจากทั้ง 6 จังหวัด และเพ่ือให้ความ
คิดเห็นและข้อมูลของผู้ประกอบการที่มีความ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์โดยการให้ผู้ประกอบการได้ร่วม
แสดงความจ านงต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ
อาจารย์เพ่ือพัฒนาโครงการต่อไป  

จากความร่วมมือของอาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาโครงการและก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียน/ ชุมชน/ 
วิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการ ดังนี้  

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1.1 โครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครู เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 
พรรษา ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล 

1 . 2  โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี และเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 แห่งบรมราช
จักรีวงศ์ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แม่น้ าน้อย 

1.3 โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 
พรรษา การอบรมซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร
เบื้องต้นในวิชาช่างพ้ืนฐาน ส าหรับโรงเรียนศูนย์
การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง 

1.4 โครงการบริการวิชาการเทิดพระเกียรติ 
12 สิงหา มหาราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร รัชการที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ และอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านปิล๊อกคี่ 

1.5 โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระ
เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพร ะ เ จ้ า อยู่ หั ว มห า ว ชิ ร า ล ง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา ค่ายตื่นรู้ธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและเยาวชน โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกค่ี 

1.6 โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระ
เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพร ะ เ จ้ า อยู่ หั ว มห า ว ชิ ร า ล ง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา อบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเมืองดีต้องมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ใน
หัวใจ โรงเรียนพุน้ าร้อน อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1.7 โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระ

เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพร ะ เ จ้ า อยู่ หั ว มห า ว ชิ ร า ล ง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา อบรมเชิงปฏิบัติการจิต
ปัญญาศึกษา ปลุกจิตให้ตื่นรู้ทั้งครูและผู้ เรียน 
โรงเรียนวัดคอกช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 

1.8 โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระ
เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพร ะ เ จ้ า อยู่ หั ว มห า ว ชิ ร า ล ง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา ค่ายตื่นรู้ภาคภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านกล้วย อ. 
ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 

 
2. โครงการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานราก
ในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก 

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิผง 

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตาก 

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมสับปะรด 

2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถว 

2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มซีฟูด 

2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้ง 

2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรด 

2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว 

2.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

2.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สครับถั่วเขียว 

2.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเปลือกกล้วยผสมน้ ามัน
มะพร้าว (มิสโคโค่) 

2.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผักกาดดอง 

2.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

2.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ีโบราณ 

2.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านสระบัวก่ า 

2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อปักมือ 

2.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองลิง 

2.18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอผักตบชวา 

2.19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาถ่านดับกลิ่น 

2.20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OREINTAL MOTIFS 

2.21  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Vittra Briony 
 (3.1.2.1)  

3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทีม
อาจารย์ลงพื้นที่ชุมชน ตามที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือ
ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยมี
ตัวอย่างของการพัฒนา ได้แก่  

ผลิตภัณฑ์แยมสับปะรด ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน Farm marketing ตั้งอยู่ที่ 95 หมู่ 11 ต. 
บ้านบึง อ.บ้านคา จ. ราชบุรี  

ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนามีลักษณะเป็น
แยมสับปะรดทั่วไปมีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบ  มี
อายุการเก็บรักษา 6 เดือน มียอดจ าหน่ายเพียง
เล็กน้อย ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทีม
อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเข้ าไปร่ วมพัฒนาแปรรูป เป็นแยม
สับปะรดสุขภาพโดยปราศจากน้ าตาล (Sugar Zero) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ รวมทั้งส่งผลดีต่อ
สุขภาพของผู้บริ โภค การยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์จาก 6 เดือน เป็น 1 ปี โดยไม่ใช้สารกัน
เสีย  รวมทั้งได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความแปลก
ใหม่ทันสมัย จึงสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าและเพ่ิมยอด
การจ าหน่าย ซึ่งจากเดิมสามารถจ าหน่ายได้เพียง
หลักแสนบาทต่อปี  ภายหลังที่ ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนถึงปัจจุบันสามารถสร้างยอดจ าหน่าย 
มากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี (เดิมกระปุกละ 50 บาท 
หลังการพัฒนา กระปุกละ 250 บาท) (3.1.3.1) 

 
ผลิตภัณฑ์หม่ันโถว ของผู้ประกอบการหม่ัน

โถวแม่ล้วน ตั้งอยู่ที่  42-44 ถ.เทศบาล ต.พระปฐม
เจดีย์ อ. เมือง จ. นครปฐม       

ก่อนการพัฒนา มีอายุการเก็บรักษา 1-3 วัน 
ภายหลังจากการพัฒนา มีอายุการเก็บรักษาในสภาพ
อุณหภูมิปกติได้นานกว่า 7 วัน รวมทั้งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จากเดิมราคาลูกละ 15 บาท ปัจจุบันลูก
ละ 35 บาท  เป็นต้น (3.1.3.2) 

 
ผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านหนองลิง ของกลุ่มทอผ้า

บ้านหนองลิง ตั้งอยู่ที่ 94 หมู่ 1 บ้านหนองลิง ซอย 
2 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี ผ้าทอ
บ้านหนองลิงเป็นผ้าทอพ้ืนเมืองของชุมชนไทยเชื้อ
สายมอญ มีกระบวนการทอผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติ ซึ่ง
บางครั้งผ้าทอที่ได้มีสีที่ไม่สม่ าเสมอ ซึ่งเป็นผลมาจาก
เส้นด้ายมีขนาดที่ไม่เท่ากัน หรือการย้อมสีเส้นด้ายที่
ให้ความอ่อนแก่ไม่เท่ากัน ท าให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์
นั้นลดลงหรือขายได้ยากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ 
จึงได้ด าเนินการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิมที่ไม่ได้
มาตรฐาน โดยสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิม
รายได้และประสิทธิภ าพในกา รผลิต  ขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังเพศหญิงวัยท างาน อายุ 25 - 
55 กลุ่มคนที่ชื่นชอบผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าปัก ผ้าพิมพ์
ลายมีความเป็นธรรมชาติ โดยผู้ประกอบการได้น า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไป ต่อยอดโดยเพ่ิม
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
มูลค่าของสินค้าจากเดิมขายราคา ผืนละ 700 บาท 
และเม่ือได้เข้าร่วมพัฒนาแล้ว สามารถขายได้ ผืนละ 
1,500 - 2,000 บาท “ปัก..ถัก..ทอ เส้นใยภูมิปัญญา 
เพ่ิมมูลคา่เชิงพาณิชย์” (3.1.3.3)  

4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการ
โครงการบริการวิชาการกลุ่มโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs และ OTOP 
มาอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 จนมาถึงปกีารศึกษา 2560) โดย
มีผู้ประกอบการได้น าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
และเทคนิคด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการที่
มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมให้ไปพัฒนาช่องทางการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตและสร้างช่องทางการตลาดได้
ด้วยตนเอง เช่น คุณสุมาลี  ถาวรว่องวงศ์เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าเร็จรูป OREINTAL MOTIFS 
จ. นครปฐม ภายหลังจากที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
วิธีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัย 
การน าผ้าผืนที่ได้จากการมัดย้อมสีจากธรรมชาติมา
พัฒนาต่อยอดเป็นกระเป๋า และการขยายตลาด
ต่างประเทศ ผู้ประกอบการได้หาช่องทางการตลาด
โดยได้น าสินค้าไปวางขายที่ King Power ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้ความสนใจ ต่อมา
ผู้ประกอบการจึงได้หาวิธีในการขยายตลาดออกสู่
ต่างประเทศด้วยตนเอง โดยได้น าผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการพัฒนาของโครงการนี้ไปแสดงสินค้าที่นคร
โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และนครโฮจิมิน ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งต่อมาประเทศญี่ปุ่นสั่งซื้อสินค้าโดยให้
ผลิตตาม Order และได้เดินทางมาดูงานสถาน
ประกอบการที่เมืองไทย (3.1.4.1) 

5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัด 
และพัฒนาชุมชน ท้ัง 6 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาโครงการประยุกต์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และ
เศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก โดยมี
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
พิ ธี ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะหว่ า ง อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม พาณิชย์จังหวัด และพัฒนาชุมชน
จังหวัด  ท้ัง  6  จั งหวัด ด า เนินงานในรูปแบบ
คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนในด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม (3.1.5.1) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้
ร่ วมมื อกับมหาวิทยาลั ย ราชภัฏกาญจนบุ รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร และกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ในระหว่างวันที่ 1-
3 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยมีครูจากโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน
ที่  13 จ านวน 14 โรงเรียน เข้ าร่ วมโครงการ  
(3.1.5.2)   

6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของ
สถาบันตาม ข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์
ทั้งหมด 507 คน โดยมีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ 
ของทา งมหาวิ ทยาลั ย ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร
ด าเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคมจ านวน 217 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.56 ของอาจารย์ทั้งหมด โดยมี
ร้อยละของการมีส่วนร่วมของอาจารย์จากคณะ
ต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.09 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 17.16 

3. คณะครุศาสตร์ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.51 

4. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.32 

5. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.17 

 (3.1.6.1) 
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เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5 คะแนน   บรรล ุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีงานบริการวิชาการท่ีหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม-มี
วิทยากรที่มีศักยภาพสามารถจัดโครงการ เพ่ือ
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานหรือชุมชน
ได้หลากหลาย 

 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- บุคลากรมีภาระงานสอนมาก 
- ขาดการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
- ขาดสิ่งจูงใจในการด าเนินงานด้านการให้บริการ
วิชาการ 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 1. การบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนา 
 2. สร้างเครือข่ายการด าเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วม 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
3.1.1.1  แผนปฏิบัติการการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
3.1.1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการให้บริการวิชาการ

ปี 2561 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
3.1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการให้บริการวิชาการ

ปี 2561 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

3.1.3.1 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แยม
สับปะรด กลุ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
SMEs และ OTOP 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.1.3.2 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่น
โถว  กลุ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs 
และ OTOP 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.1.3.3 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
บ้านหนองลิง กลุ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากใน
จังหวัดภูมิภาคตะวันตก 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.1.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง ให้ทุนสนับสนุนกลุ่ม
โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 
พรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.1.3.1  การด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
SMEs และ OTOP ประจ าปีงบประมาณ 2561 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.1.3.2 การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.1.4.1 - รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OREINTAL  MOTIFS กลุ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากใน
จังหวัดภูมิภาคตะวันตก 
- ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ 
OTOP และเศรษฐกิจฐานราก ในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก วันศุกร์ที่  
3 สิงหาคม 2561 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.1.5.1 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการด าเนินการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOPและเศรษฐกิจฐานรากใน
จังหวัดภูมิภาคตะวันตก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใน
จังหวัดภูมิภาคตะวันตก 
- หนังสือเชิญหน่วยงานพาณิชย์จังหวัด และพัฒนาชุมชน ทั้ง 6 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

3.1.5.2 ข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.1.6.1 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรฯ์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะพยาบาลศาสตร ์

 



 

---
-- 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 ป
ระ

จ า
ปีก

าร
ศึก

ษา
 2

56
1 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏน

คร
ปฐ

ม 
 

116 
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลั ย ได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์ เป็นผู้ก ากับ
ดูแลส านักศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีก
หลายลักษณะ อาทิ   
 1. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 6/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ลงวันที่ 2 เมษายน 2559 (4.1.1.1) ซึ่งมีวาระ
ในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี     
 2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 4/2560 
ลงวันที่ 7 มกราคม 2560 ให้อาจารย์ญาณภัทร ยอด
แก้ว  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม (4.1.1.2)  
 3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่  438/2560  
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ให้อาจารย์เก่งกาจ  ต้นทองค า 
ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักฯ  และอาจารย์
ถิรนันท์  ประทุม  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯ  
(4.1.1.3) 
   4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1242/2562  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ให้อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  
เพ่งรุ่งเรื่องวงษ์ อาจารย์ณรงคว์รรษ  บุญมา และ 

องค์ประกอบที่  4  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์กสมล ชนะสุข  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักฯ (4.1.1.4) 
 5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 555/2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 (4.1.1.5) 
 6. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1556/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพันธกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
(4.1.1.6) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็น
คณะกรรมการอ านวยการ   และคณะกรรมการ
ด าเนินงานจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยมี1) 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯเป็นประธานฯ 2)  
รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯและผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักฯ เป็นรองประธานฯ 3) รองคณบดีหรือผู้ช่วย
คณบดีด้านกิจการนักศึกษาของทั้ง 5 คณะ  
รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ   
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  และ หัวหน้าหน่วยวิจัย
พุทธพฒัน์ เป็นกรรมการ 4) คณะกรรมการบริหารส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรรมการ  5)  หัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และ 6) เจ้าหน้าที่ประจ าส านักศิลปะฯ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 นอกจากนี้  ในส่วนของคณะกรรมการบริหารส านัก
ศิลปะฯ  ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ ได้ก าหนดบทบาท
หน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารส านักฯ รับผิดชอบงานด้าน
ต่าง ๆ อย่างชัดเจนตามกรอบภาระหน้าที่ของกรรมการ  
และเน้นการท างานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยใน
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละครั้งส านักศิลปะฯ ยัง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบและด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเป็นครั้งคราวด้วย (4.1.1.7) 

2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผน 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นทิศทางและแนวทางใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเน้น
การเชื่อมโยงงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิ ทยาลั ย  ได้ แก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่  1 .  สื บ ส า น
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2. สั่งสมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทวารวดีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3. 
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การยกระดับคุณภาพ
กา ร ศึ ก ษ า แ ล ะก า ร พั ฒน า ท้ อ ง ถิ่ น ด้ ว ย ทุ น ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม (โดยเชื่อมโยงกับ 3 ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
รองรับการพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น )  และยุทธศาสตร์ที่  4. 
สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุขและองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยการบริหารจัดการตามหลัก            
ธรรมาภิบาล  (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่   4 .  มหาวิทยาลั ยแห่ งความสุข  มี
เสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล) 
(4.1.2.1) )  โดยในแผนฯ ดังกล่าว ได้มีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน จ านวน 10 
ตัวชี้ วัด   และได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อให้การด าเนินงานสามารถเป็นไปได้ตาม
แผนนั้น  (4.1.2.2)   

3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน  ทั้งโดยการประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยซึ่งมีการรายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
อยู่อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการก ากับติดตามด้านการ
รายงานผลตัวชี้วัดในระยะ 9 เดือน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมรายงานผ่านกอง
นโยบายและแผน   (4.1.3.1)    
นอกจากนี้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก ากับติดตาม
ให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินงานมีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และมีการประชุมเพ่ือ
รับทราบผลการด า เนินงานทุกไตรมาส โดยในปี
การศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ (ร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก) ตามแผนงานอย่างครบถ้วน 
ภายใต้โครงการต่าง ๆ จ านวน 9 รายการ (4.1.3.2)  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
     1.โครงการบริหารจัดการทั่วไปส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
     3. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา” 
     4. โครงการส่งเสริมการประกวดทักษะทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
     5. โครงการศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถี
พุทธในท้องถิ่น 
     6. โครงการมหกรรมตลาดนัดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
     7. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
องค์รวมตามวิถีพุทธธรรม 
     8. โครงการบริหารจัดการทั่วไปส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  
     9. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนะธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประเมินความส าเร็จของ
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยมีผลรวมการบรรลุผลตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  90 (จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 10 
ตัวชี้วัด)  คือ บรรลุ 9 ตัวชี้วัด  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.ระดับ
การมีส่ วนร่ วมของนักศึกษาในการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม (ผลระดับ 4)  ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
( ร ะดั บ  3 )  ตั ว ชี้ วั ด ที่  4 .  ร ะบบฐ านข้ อมู ล ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (2 ระบบ) 
ตัวชี้วัดที่ 5. จ านวนรางวัลฯ ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ (3 รางวัล) 
ตัวชี้วัดที่ 6.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
(ระดับ 4) ตัวชี้วัดที่ 7. จ านวนสถานศึกษาในท้องถิ่นที่
ได้ รั บการส่ ง เสริมคุณภาพการศึกษาด้วยทุนทาง
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ศิลปวัฒนธรรม (2 แห่ง) ตัวชี้วัดที่  8.จ านวนชุมชน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม (4 
แห่ง) ตัวชี้วัดที่ 9.ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี (7 ชุมชน) และตัวชี้วัด
ที่ 10. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.18 )  โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่
บรรลุ 1 ตัวชี้วัด  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3. ผลการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น  (4.1.4.1)   

5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน          
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯและ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อาทิ การน าข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจากคณะกรรมการ
ประเมิน มาปรับปรุงลักษณะการจัดกิจกรรมให้มีความ
กระชับและเรียบร้อยมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มี
การปรับพิธีจากภายในอาคารมาเป็นหน้าอาคารเพ่ือ
ประกอบพิธีท าบุญตักบาตรให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้าสู่
หอประชุมเพ่ือประกอบพิธีถวายราชสดุดีต่อ ท าให้มี
ความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น (4.1.5.1) นอกจากนี้ ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น จึงมีการมอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้มีการกระจายกันตามหลักการกระจาย
อ านาจ ดังเช่น โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ 
ที่ได้ด าเนินการในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 29 
สิงหาคม 2562 ซึ่งมีการก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่
ละพ้ืนที่ในอ าเภอต่างๆของกิจกรรมอย่างชัดเจนมากขึ้น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ (4.1.5.2) 

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชนหลายช่องทาง    ได้แก่  
     1. การเผยแพร่ข่าวสารศิลปวัฒนธรรม ผ่านเพจ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เว็บไซต์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม และเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ราชภัฏนครปฐม (4.1.6.1) 
     2. การเผยแพร่จากการประชุมวิชาการนานาชาติ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 9 “ทวารวดี: วิถีถิ่น วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The 9

th
 

International Conference on Art and Culture 
Network Dvaravati : Local Ways with Ways of 
Dharma Causing Wisdom to Creative Economy 
February 11

th
 - 13

th
, 2019 At Nakhon Pathom 

Rajabhat University, Thailand (4.1.6.2) 
     3. การเผยแพร่สู่ท้องถิ่นโดยตรงด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน : กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนหมู่บ้าน “รู้รักสามัคคี” 
(4.1.6.3)  ฯลฯ  
นอกจากนี้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีการบริการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
อีกหลายประการ อาทิ การบริการการแสดงเพลง
พ้ืนบ้านกลุ่มติงโจ๊ะ มรน. ให้แก่ส่วนราชการและ
ภาคเอกชน และการบริการบุคลากรด้านศาสนพิธีเพ่ือ
ประกอบพิธีการทางศาสนาในหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น (4.1.6.4) 

7 เผยแพร่กิจกรรมหรือสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ยอมรับในระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มอบหมายให้ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่กิจกรรมและสร้าง
มาตรฐานด้ านศิลปะและวัฒนธรรมที่ ยอมรับ ใน
ระดับชาติ ดังเช่น การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 9 “ทวารวดี: วิถีถิ่น วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The 9
th
 

International Conference on Art and Culture 
Network Dvaravati : Local Ways with Ways of 
Dharma Causing Wisdom to Creative Economy 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
February 11

th
 - 13

th
, 2019 At Nakhon Pathom 

Rajabhat University, Thailand  
 โดยมีชาวต่างชาติมากกว่า 10 ประเทศเข้าร่วมงาน 
(4.1.7.1) นอกจากนี้  จากผลการด าเนินงานด้าน
พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดประชุม
วิชาการที่ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
กิ จกรรม เครื อข่ าย ในระดับนานาชาติที่ เ กี่ ย วกับ
พระพุทธศาสนา เป็นผลท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้ ได้ประกาศให้ เป็นมหาวิทยาลัยด้าน
พระพุทธศาสนาอันดับที่ 6 ของโลก ประจ าปี 2018 จัด
อันดับโดย www.4icu.org หรือ UniRank (ซึ่งเป็นการ
จัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชื่อดังที่ได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลก มีส านักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยจะ
ด าเนินการจัดอันดับความนิยมจากการเข้าชมเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ 
Web Popularity) (4.1.7.2) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ.7.ข้อ .....5...คะแนน บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ เข้มแข็งทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีการจัด
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นกิจกรรมที่

ควรส่ง เสริมศักยภาพด้านบุคลากร รวมทั้ ง
อัตราก าลังให้มีศักยภาพรองรับกับปริมาณงาน 
เป้าหมายของงานและทิศทางการด าเนินงานด้าน
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมที่มีความเข้มข้นและ
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา รวมทั้ง
ประชาชนอย่างแพร่หลาย 

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีกับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ต้องวางแผน
เพ่ือสร้างความยั่งยืนต่อไป โดยสิ่งส าคัญที่ต้อง
เสริมคือ ก าลังคนในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และเหมาะสมต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม  

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
4.1.1.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 6/2559เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะฯ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม 
4.1.1.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 4/2560 เรื่อง แต่ง

ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม 
4.1.1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่  438/2560 ลงวันที่ 9 

มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

4.1.1.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1242/2562 ลงวันที่ 2 
มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

4.1.1.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 555/2560  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะฯ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

4.1.1.6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1556/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.1.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 – 2566 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.2.2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณตามค าของบประมาณประจ าปี 
2562  

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.3.1 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ รอบ 
9 เดือน 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.3.2 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.4.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลรวมการ
บรรลุผล/ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด/คิดเป็นร้อยละ 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.5.1 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment  Report:  
SAR) ประจ าปีการศึกษา  2561 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.6.1 เพจส านักศิลปะและวัฒนธรรม เว็บไซต์ส านักศิลปะและ ส านักศิลปะและ
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

วัฒนธรรม และเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม    

วัฒนธรรมและ 

4.1.6.2 การเผยแพร่จากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 “ทวาร
วดี: วิถีถิ่น วิถีธรรม น าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เมื่อ
วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม The 9th International Conference on Art 
and Culture Network Dvaravati : Local Ways with 
Ways of Dharma Causing Wisdom to Creative 
Economy February 11th - 13th, 2019 At Nakhon 
Pathom Rajabhat University, Thailand  

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.6.3 การเผยแพร่สู่ท้องถิ่นโดยตรงด้วยกิจกรรมต่าง ๆ โครงการ
ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืน : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนหมู่บ้าน “รู้รักสามัคคี” 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.6.4 ภาพการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มติ่งโจ๊ะ มรน.
และการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาของบุคลากรส านัก
ศิลปะฯ  

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.7.1 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1.7.2 ข่ าวประชาสัม พันธ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
หนั งสือพิมพ์ไทยรั ฐ 
ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม 
2562 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   : การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
  พันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวันนธรรม นนการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
ด าเนินงานผ่านคณะดังนั้น คณะต้องมีการพันนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพันนาและการ
ด าเนินงานของคณะนห้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร 
การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักนห้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 พันนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์ SWOTกับ
วิสัยทัศนข์องสถาบัน และ
พันนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือนห้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้พันนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและพันนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อนห้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ SWOT กับ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมและทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 
      มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 และ
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/ส านัก/สถาบัน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ดังค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2771/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2566 สั่ง ณ 
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 (5.1.1.1) ซึ่งคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว ได้ทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยและความ

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
เชี่ยวชาญที่สะท้อนอัตลักษณ์และจัดท าข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงานตามนโยบายการปรับปรุงยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่
ค ว าม เป็ น เลิ ศ เ พ่ือ นห้ สอดคล้ องกับทิ ศทางของ พันนา
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 -2566 นนระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 
2560 ณ โรงแรมเฟลิกซ์  ริ เวอร์แคว อ าเภอเมือง จังวัด
กาญจนบุรี       ดังค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 
2772/2560 เรื่อง นห้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการและสายสนับสนุน ไปราชการ สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 (5.1.1.2) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมี
การด าเนินการดังนี้  

1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย (SWOT)  

2) จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 ซึ่งนนการจัดท า 
SWOT ของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถามนห้คณะกรรมการก าหนด ประเด็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) จากนั้นได้น ามาสรุป เมื่อได้
ประเด็นเรียบร้อยจึงนห้คณะกรรมการนห้คะแนนและก าหนด
น้ าหนักนนแต่ละประเด็น ซึ่งได้ผลของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.1.3) อยู่นนสถานการณ์ 
SO Strategies คือสถานการณ์ภายนอกเอ้ือและปัจจัย
ภายในก็โดดเด่นพอสมควร ต้องด าเนินกลยุทธ์นนเชิงรุก 
สามารถนช้ความได้เปรียบนนโอกาสจากปัจจัยภายนอกมาเสริม
แข็งขององค์กร แต่ยังคงมีปัจจัยภายนนที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไข จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง เปลี่ยนจุดอ่อน
นห้กลายเป็นจุดแข็ง เพื่อสร้างความโดดเด่นต่อไป จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดจุดยุทธศาสตร์นนเชิงพันนาและแก้ไขปัจจัยภายนน ไป
พร้อมกันกับ ผลักดันนห้ไปสู่สถานการณ์ที่เป็นกลยุทธ์เชิงรุกและ
จัดท าตาราง TOWS Matrix (5.1.1.4) พร้อมทั้งได้น าประเด็น 
SWOT มาก าหนดกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยจะนช้นนการขับเคลื่อน 
โดยเน้นกลยุทธ์นนสถานการณ์ SO Strategies ที่ได้จากการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ และก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2566 โดยมีประเด็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ พันนา
ท้องถิ่น ผลิตและพันนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
พันนาระบบบริหารจัดการ พร้อมโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ 
ประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ตั วชี้ วั ด
เป้าประสงค์ ผู้ก ากับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
      กองนโยบายและแผนได้จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมสภา โดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ดังรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2562 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ระเบียบวาระ 5.22 
(5.1.1.5) และได้จัดนห้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
เพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ลงสู่คณะ/ส านัก/
สถาบัน โดยมีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ระหว่าง อธิการบดีกับรองอธิการบดี/
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักและสถาบัน ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
17/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (5.1.1.6) และจัดส่งนห้
หน่วยงานตามบันทึกเลขที่ กผ. 216/2562 เรื่อง ขอจัดส่ง
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงนหม่) 
(5.1.1.7)  พร้อมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยจัดพิมพ์แผน
ยุทธศาสตร์นห้กับคณะ/ส านัก/สถาบัน นห้รับทราบโดยทั่วกัน 
และน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม https://www.npru.ac.th/Strategic 
.php (5.1.1.8) เพ่ือนห้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

 
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565   

2.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 (5.1.1.9) ที่แสดงนห้
เห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
นนการบริหารจัดการ และครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวันนธรรม 

2.2 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ (5.1.1.10) จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าขอ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณประจ าปีตามขั้นตอนที่ส านักงบประมาณก าหนด 
โดยได้รับจัดสรรจ าแนกเป็นผลผลิต และงบรายจ่าย จ านวนเงิน 
489.4611 ล้านบาท งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมีรายได้หลักจากการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.พป. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา นักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย และรายได้จาก
ทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืน ได้แก่ ค่าเช่าพ้ืนที่โรงอาหาร ค่า
เช่าพ้ืนที่ร้านถ่ายเอกสาร ค่าเช่าพ้ืนที่ซุ้มอาหาร ค่าเช่าพ้ืนที่
ติดตั้งตู้ เอทีเอ็ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าพ้ืนที่ตลาดนัดราชภัฏ นห้
จัดสรรเป็นค่านช้จ่ายนนวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของจ านวนเงิน
ประมาณการรายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
จ านวนเงิน 344.8415 ล้านบาท 2562 ดังเอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1.1.11) 

2.3 มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการนช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งนส  ตรวจสอบ
ได้ ดังหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ า
ปีบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (5.1.1.11) จัดสรรงบประมาณนห้หน่วยงานตาม
กรอบรายจ่ายดังนี้ 1) รายจ่ายพ้ืนฐานกลาง 2) งบรายจ่าย
หน่วยงาน 3) รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์กลาง 4) รายจ่าย
ตามแผน Reprofile มีการก าหนดนโยบายและจุดเน้นการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรที่
ก าหนดทุกๆ ปีเ พ่ือนห้มีความเหมาะสม และมีการจัดสรร
งบประมาณท่ีแสดงถึงความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ สามารถ
รองรับการพันนามหาวิทยาลัยและการพันนาบุคลากรอย่าง
เพียงพอ 
 
3 .  ก า รจั ดท า แผนปฏิ บั ติ ก า รต ามแผนยุ ท ธศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติ
การตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดัง
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1092/2561 เรื่อง นห้ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนไปราชการ เพ่ือ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จังหวัดสมุทรสงคราม (5.1.1.12) ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพันนา
ประเทศ  

2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นจุดศูนย์กลางการ
พันนาการศึกษาท้องถิ่น 

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น  
4) มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหาร

จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย งาน/โครงการที่มี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ งบประมาณ ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังแผนปฏิบัติการตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (5.1.1.13) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ดังรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2561 (5.1.1.10) และประชาสัมพันธ์นห้หน่วยงานรับทราบ
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯและเว็บไซต์กองนโยบายและ
แผน 
 

4. การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์กับหน่วยงานภายนนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นน
ปัจจุบัน ได้ติดตามไปยังหน่วยงานที่ได้ด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการดัง บันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที่ 
149/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(โครงการ/กิจกรรม) ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (รอบ 6 เดือน) (5.1.1.14)  ซึ่งนนรอบ 6 เดือน ได้รายงาน
ผลอธิการบดีมหาวิทยาลัย ดังบันทึกข้อความ กองนโยบายและ
แผน ที่ 192/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(โครงการ/
กิจกรรม) ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(รอบ 6 เดือน)  (5.1.1.15) มหาวิทยาลัยเ พ่ือรับทราบ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ความก้าวหน้า นนรอบ 6 เดือน และ และการรายงานรอบ 12 
เดือน  ยังอยู่ระหว่างการรายงานผลของหน่วยงานระดับคะ/
ส านัก/สถาบัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 

4.2 มีการจัดท ารายงานผลการนช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ เสนอ
มหาวิทยาลัยทุกเดือน โดยมีการรายงานดังนี้  

1) รายงานสรุปผลการนช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
(ภาพรวม)  

2) รายงานสรุปผลการนช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
(เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่าย)  

3) รายงานสรุปผลการนช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
(เปรียบเทียบแผน-ผล)  

4) รายงานสรุปผลการนช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
(จ าแนกตามประเภทรายจ่าย)  

5) รายงานสรุปผลการนช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  

6)  รายงานสรุปผลการนช้ จ่ าย เ งินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย (จ าแนกตามหน่วยงาน-เปรียบเทียบแผน-ผล)  

7) สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน(งบประมาณแผ่นดิน)  
8) สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัย) ซึ่งได้เสนอต่อผู้บริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม
ไดม้ีข้อเสนอแนะนห้ทุกหน่วยงานตรวจสอบกิจกรรม/โครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการและขอนห้เร่งรัดการนช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 นห้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดการ ตัวอย่าง ดังรายงานการสรุปผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2562 วันเสาร์ที่ 6 
กรกฏาคม 2562 (5.1.1.16)  

4.3 มีการจัดท ารายงานงบการเงินทุกเดือน ดังตัวอย่าง 
รายงานการเงิน ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 (5.1.1.17) 
ประกอบด้วยรายงานต่างๆ ดังนี้  

1) งบทดลอง  
2) รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ     
3) รายงานเงินมัดจ าประกันสัญญา 
4) รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
5) รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน  
6) รายงานธนาคารคงเหลือ  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
7) รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ     
8) รายงานเงินรับฝาก 
9) รายงานสรุปรายได้ ค่านช้จ่าย และงบประมาณคงเหลือ

เงินนอกงบประมาณ  
10) รายงานเงินนอกงบประมาณ  
11) รายงานสรุปการนช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
12) รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ รายงานต่อผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยฯ  
ดังตัวอย่างบันทึกข้อความงานการเงินและบัญชี  ที่  กง .
486/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่องขอเสนอรายงาน
การเงินประจ าเดือนมิถุนายน 2562 (5.1.1.17) เพ่ือนห้ทราบถึง
สถานะของเงินรายได้ หักค่านช้จ่ายแล้วมหาวิทยาลัยฯ มี
งบประมาณเหลือเพียงพอต่อกิจกรรมนนช่วงถัดไป 
       4.4 มีการจัดท ารายงานการตรวจสอบภายนนของหน่วย
ตรวจสอบภายนนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯนห้ เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยฯก าหนด ดังแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1.1.18) พร้อมท้ังรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ทราบ และรายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยนห้กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2562  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีท าหน้าท่ีนนการ
ติดตาม ตรวจสอบการนช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
        4.5 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินนจช่วย นนการติดตามการนช้เงินงบประมาณได้แก่ 
ระบบ Grow Finance Management Information System 
(3D) GFMIS ระบบ GrowBudget และระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  (5.1.1.19) ซึ่ง
ผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตามผลการนช้เงินนห้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปนช้นนการ
วางแผนและการตัดสินนจได ้
 
5. การประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  

มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับหน่วยงานนนระดับ
คณะ/ส านัก/สถาบัน  ของมหาวิทยาลัยฯ  2 ครั้งต่อ



 

---
-- 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 ป
ระ

จ า
ปีก

าร
ศึก

ษา
 2

56
1 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏน

คร
ปฐ

ม 
 

132 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ และนนแต่ละปี มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5.1 ปีงบประมาณ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ 2739/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประ เมิ น ผลกา รปฏิ บั ติ ร า ชก า รต ามแผนยุ ท ธ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(5.1.1.20) ด าเนินการตรวจประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ
ได้น าผลการประเมินจัดส่งนห้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตาม ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย 
ดังค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  3/2559 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (5.1.1.21) และ
ได้ด า เนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย และน าผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ดังรายงานสรุปผล
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1 / 2562 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 วาระที่ 4.1 (5.1.1.22) โดยมีการ
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 25 
ตัวชี้ วัด และมีตัวชี้วัดที่ เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมี
ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 10  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
40.00 พบว่า 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตนห้มี
ศักยภาพพร้อมท างานนนประชาคมอาเซียน มีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความ
พึงพอนจของผู้นช้บัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.5 นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน
ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตัวชี้วัดที่ 
1.8 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน ตัวชี้วัดที่ 1.9 จ านวนหลักสูตรนหม่ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ และตัวชี้วัดที่ 1.10 จ านวนหลักสูตรสองภาษา
หรือหลักสูตรนานาชาติ    
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและบริการวิชาการ

เพ่ือมุ้งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น มีผลการ
ด าเนินการต่ าว่า เป้ าหมาย 1 ตัวชี้ วัดคือ ตัวชี้ วัดที่  2 .4 
ผู้ประกอบการรายนหม่ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่บริหารจัดการด้วยหลัก  ธรรมาภิบาล มีผลการด าเนินงานต่ า
กว่าเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความสุข
นนการท างาน ตัวชี้วัดที่ 4.3 ความพึงพอนจของนักศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมภายนนมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 4.4 อาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และตัวชี้วัดที่ 4.5 อาจารย์ที่สอบ
ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดัง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561 หน้า 
46 (5.1.1.23) 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานอยู่นนระดับพอนช้ ( 
25 คะแนน) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
2561 หน้า ฎ (บทสรุปย่อ) (5.1.1.23) ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายนนแต่ละตัวชี้วัดมีรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบที่นนการ
ก ากับ ติดตาม เ พ่ือนห้มีการพันนาและปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดนนปีต่อไปนห้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ชัดเจน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพันนาคุณภาพ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนนและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการและการรายงานผลตามแผนดังกล่าว 
ดังรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561 หน้า 
145 (5.1.1.23) 

 
5.2 ปีงบประมาณ 2562  มีการติดตามนนรอบ 9 เดือน  

ดังบันทึกข้อความกองนโยบายและแผนที่ กผ.215/2562 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 
(รอบ 9 เดือน) (5.1.1.24) และน าเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ดังบันทึกข้อความกองนโยบายและแผน ที่ กผ 289/2562 ลง
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 4 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
2562 รอบ 9 เดือน (5.1.1.25)  ซึ่งนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จะด าเนินการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดฯ ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2562  
   

 

 รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
5.1.1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2771/2560 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2566 สั่ง ณ วันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 

กองนโยบาย 
และแผน 

5.1.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2772/2560 เรื่อง นห้
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสาย
สนับสนุน ไปราชการ สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

กองนโยบาย 
และแผน 

5.1.1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน 
5.1.1.4 ตาราง TOWS Matrix กองนโยบายและแผน 
5.1.1.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2562 วันเสาร์ที่ 

27 เมษายน 2562 ระเบียบวาระ 5.22 
งานประชุมและ 

พิธีการ 
5.1.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ครั้งที่ 17/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
งานประชุมและ 

พิธีการ 
5.1.1.7 บันทึกเลขที่ กผ. 216/2562 เรื่อง ขอจัดส่งตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงนหม่) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.8 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
https://www.npru.ac.th/strategic.php 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

5.1.1.9 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 กองนโยบายและแผน 
5.1.1.10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 1 

กันยายน 2561 
งานประชุมและ 

พิธีการ 
5.1.1.11 เล่มงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
กองนโยบายและแผน 

5.1.1.12 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1092/2561 เรื่อง นห้ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนไปราชการ 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.13 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองนโยบายและแผน 

https://www.npru.ac.th/strategic.php
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

5.1.1.14 บันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที่ 149/2562 วันที่ 29 
เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(โครงการ/กิจกรรม) ตาม
แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.15 บันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที่ 192/2562 วันที่ 13 
มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ(โครงการ/กิจกรรม) ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)   

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.16 รายงานการสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 6/2562 วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562 

 

5.1.1.17 รายงานการเงิน ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 งานการเงินและบัญชี 
5.1.1.18 แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานตรวจสอบภายนน 
5.1.1.19 เอกสารแสดงระบบ Grow Finance Management 

Information System (3D) GFMIS ระบบ GrowBudget และ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.20 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2739/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.1.21 ค า สั่ ง สภามหาวิ ทยาลั ยครั้ งที่  3 / 2559  เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

งานประชุมและ 
พิธีการ 

5.1.1.22 รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ 1 / 2562 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 วาระท่ี 4.1 

งานประชุมและ 
พิธีการ 

5.1.1.23 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561 หน้า 
46  

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.23 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561 หน้า 
ฎ (บทสรุปย่อ) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.23 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2561 หน้า 
145 

กองนโยบายและแผน 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

5.1.1.24 บันทึกข้อความกองนโยบายและแผนที่ กผ.215/2562 ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม  2562  เ รื่ อ ง  ขอความอนุ เ ค ราะห์ ร าย ง าน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(รอบ 9 เดือน) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.25 บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน ที่ กผ 289/2562 ลงวันที่ 
4 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 
9 เดือน 

กองนโยบายและแผน 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

2 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง
กำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่ อหน่ ว ย ในแต่ ล ะหลั กสู ต ร 
สัดส่ วนค่ ำ ใช้ จ่ ำย เ พ่ือ พัฒนำ
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำร
จัดกำร เรี ยนกำรสอน อย่ ำ ง
ต่อเนื่อง เ พ่ือวิ เครำะห์ควำม
คุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำร
ผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำร
แข่งขัน 

            มหำวิทยำลัยได้มอบให้กองนโยบำยแผนจัดท ำแนวทำง
และวิธีกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร รำยงำนต่อ
มหำวิทยำลัย เพ่ือกำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบ ไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร 
            กองนโยบำยและแผนได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของแต่ละหลักสูตรและน ำเสนอในรูปแบบรูปเล่มรำยงำน
ต้นทุนต่อหน่วยและควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 (5.1.2.1) เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรหลักสูตร 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต รวมถึงกำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีเกดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริกำร  
            รำยงำนต้นทุนต่อหน่วยและควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำร
หลักสูตร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ประกอบไปด้วยรำยละเอียด
กำรวิเครำะห์และกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
            1.ข้อมูลงบประมำณท่ีน ำมำวิเครำะห์ คือ งบประมำณใน
ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
ประกอบด้วย งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ 
ยกเว้นงบลงทุนซึ่งจะใช้ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงแทน 
ค่ำใช้จ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญและค่ำใช้จ่ำยอื่น ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
                 1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเพ่ือผลิตบัณฑิตใน
ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ กำรพัฒนำอำจำรย์ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ของสำขำและหน่วยงำนสนับสนุน  
                 1.2 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ได้แก่ เงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนของอำจำรย์/บุคลำกร ประจ ำหลักสูตร เงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร บุคลำกรประจ ำคณะและบุคลกรประจ ำ
หน่วยงำนสนับสนุนอื่นๆ  
                 1.3 ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยมหำวิทยำลัย
ส่วนกลำง 
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                 1.4 ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ปีงบประมำณ 2560 
                 1.5 ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำร ได้แก่ ค่ำรักษำพยำบำล 
เงินช่วยกำรศึกษำบุตร เงินชดเชย กบข. เงินสมทบ กบข. เงิน
สมทบ กสจ. 
            2.วิเครำะห์ผลรวมค่ำใช้จ่ำยของแต่ละหลักสูตร/
หน่วยงำน รวบรวมเป็นต้นทุนรวม (Full Cost) ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น
ในกำรผลิตผลผลิตของหน่วยงำน โดยจ ำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
                  2.1 ต้นทุนทำงตรง (Direct Cost) หมำยถงึ 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
สำมำรถระบุเข้ำศูนย์ต้นทุนหลักได้ จ ำแนกเป็น 
                     1) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ได้แก่ เงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนของศูนย์ต้นทุนหลัก  
                     2) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนของสำขำวิชำหรือของ
หน่วยงำนที่เป็นศูนย์ต้นทุนหลัก   
                  2.2 ต้นทุนทำงอ้อม (Indirect Cost) หมำยถึง 
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ใช้จ่ำยโดยตรงส ำหรับพันธกิจหลักของ
มหำวิทยำลัย เป็นค่ำใช้จ่ำยของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน หรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ร่วมกันไม่สำมำรถระบุหน่วยได้ หำกเป็นค่ำใช้จ่ำย
ทำงอ้อม จะต้องก ำหนดเกณฑ์กำรปันส่วนขึ้น   
                  เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย เนื่องจำก
ต้นทุนในกำรผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรบำงรำยกำรไม่ได้ถูก
จัดสรรไปให้กับหลักสูตร 
โดยตรงจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปันส่วนต้นทุนค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
                    1) ค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมของคณะ เช่น ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกร ค่ำด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณบดี ปันส่วนให้สำขำวิชำ
ตำมสัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำ 
   2) ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย ที่ไม่
สำมำรถระบุหน่วยงำนได้ จ ำแนกเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรส่วนกลำง 
ค่ำสำธำรณูปโภคส่วนกลำง ปันส่วนให้หน่วยงำนโดยใช้เกณฑ์
สัดส่วนของจ ำนวนบุคลำกรเพ่ือกระจำยไปแต่ละหน่วยงำน         
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                    3) ค่ำใช้จ่ำยงบกลำง-สวัสดิกำรขรก. ปันส่วนให้
หน่วยงำนใช้เกณฑ์ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำรในแต่ละ
หน่วยงำน 
   4) ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ ำหน่ำย ปันส่วนให้
หน่วยงำนโดยใช้เกณฑ์นักศึกษำในสัดส่วนร้อยละ 70 และ
บุคลำกรร้อยละ 30 หลังจำกนั้นปันส่วนให้สำขำวิชำโดยใชเ้กณฑ์
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำ โดยนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(บำงสำขำ), คณะพยำบำลศำสตร์  ใช้สัดส่วน 1:2 
(นักศึกษำ : ค่ำเสื่อม) นักศึกษำคณะกำรจัดกำร คณะครุศำสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ บัณฑิตศึกษำ และนักเรียน
โรงเรียนสำธิตฯ ใช้สัดส่วน 1 : 1 (นักศึกษำ : ค่ำเสื่อม) เนื่องจำกมี
อัตรำกำรใช้ครุภัณฑ์ไม่เท่ำกัน 
            3.ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร 
                  3.1 จัดเก็บข้อมลูนักศึกษำจ ำแนกตำมประเภท
นักศึกษำและ สำขำวิชำ(หลักสูตร) 
                  3.2 จัดเก็บข้อมูลบุคลำกรจ ำแนกตำมสำขำวิชำ 
และหน่วยงำน 
                  3.3 วิเครำะห์ค่ำ FTES จ ำแนกตำมประเภท
นักศึกษำและสำขำวิชำ 
                  3.4 จัดเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจ ำแนก
ตำมประเภทนักศึกษำ และสำขำวิชำ 
                  3.5 จัดเก็บค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนจ ำแนกตำม
หน่วยงำน 
                  3.6 จัดเก็บค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรของสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุนจ ำแนกตำมสำขำวิชำและหน่วยงำน 
                  3.7 ปันส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อมตำมเกณฑ์กำรปัน
ส่วนต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 
                  3.8 สรุปต้นทุนรวม (Full Cost) 
                  3.9 ค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย(คน) 
                  3.10 ค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย(FTES) 
                  3.11 ค ำนวณรำยได้ของแต่ละสำขำวิชำ 
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                  3.12 ค ำนวณรำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำย 
                  3.13 ค ำนวณรำยได้เฉลี่ยต่อคน 
                  3.14 ค ำนวณนักศึกษำ ณ จุดคุ้มทุน 
                  3.15 วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของหลักสูตรสูง(ต่ ำ)กว่ำ
จุดคุ้มทุน 
            4. จัดส่งร่ำงรำยงำนต้นทุนต่อหน่วยและควำมคุ้มค่ำของ
กำรบริหำรหลักสูตร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ให้กับหน่วยงำน
ศูนย์ต้นทุนหลัก เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ต้นทุนและควำม
คุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร รวมทั้งให้หน่วยงำนศูนย์ต้นทุน
อภิปรำยผลแนวทำงในกำรเพิ่มควำมคุ้มค่ำในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 
            5. จัดท ำสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ พัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (5.1.2.2) 

หน่วยงาน 

พัฒนา
นักศึกษา 

พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

จัดการเรยีน
การสอน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 18.86 11.86 69.27 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

51.34 8.81 39.84 

คณะวิทยาการจัดการ 37.48 13.83 48.68 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

47.74 7.02 45.24 

คณะพยาบาลศาสตร์ 45.78 1.32 52.90 

ส านักงานบัณฑิต 23.87 - 76.13 

รวม 38.11 7.16 54.74 

 
6. สรุปผลกำรวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
                  6.1 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนระดับปริญญำรีขึ้นไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
ปีงบประมำณ 2561 
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                 6.2 สรุปควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ปีงบประมำณ 2561 และโอกำส
ทำงกำรแข่งขัน 
        ผลกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
พิจำรณำจำกจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ณ จุดคุ้มทุนพบว่ำ จำก
กำรเปิดกำรเรียนกำรสอนของ 7 ศูนย์ต้นทุนหลัก ทั้งหมด 68 
หลักสูตร พบว่ำ มีควำมคุ้มค่ำ 28 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 41.17 
และไม่คุ้มค่ำ 46 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 58.83 เนื่องจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมไม่ได้มีแต่กำรผลิตบัณฑิตเพียงอย่ำง
เดียว แต่ยังเป็นมหำวิทยำลัยแนวหน้ำที่ได้มีกำรบริกำรวิชำกำร
เป็นพลังปัญญำของท้องถิ่น และเมื่อพิจำรณำต้นทุนต่อหน่วยกับ
มหำวิทยำลัยของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พบว่ำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครปฐมมีต้นทุนต่อหน่วยต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยของ
กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ซึ่งสำมำรถบอกได้ว่ำมหำวิทยำลัยมีกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรผลิตบัณฑิตได้อย่ำงมีประสิทธิผลและเนื่องจำก
กำรมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณส่งผลให้โอกำสในกำร
แข่งขันกับมหำวิทยำลัยอ่ืนๆ เพ่ิมมำกข้ึน เพรำะสำมำรถน ำ
งบประมำณเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น 
น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัด
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เป็นต้น                      
       

หน่วยงานศูนย์ต้นทุนหลัก ต้นทุนรวม 
ต้นทุนต่อ

หน่วย (คน) 
ต้นทุนต่อ

หน่วย (FTES) 
คณะครุศาสตร์ 61,279,987.80 41,072.38 60,311.98 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

180,837,115.15 29,890.43 44,569.27 

คณะวิทยาการจัดการ 133,994,339.36 21,138.09 35,192.73 
คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

200,330,320.36 43,072.53 64,488.88 

คณะพยาบาลศาสตร์ 36,180,615.62 131,089.19 174,855.98 
ส านักงานบัณฑิต 13,595,657.38 55,492.48 67,966.39 
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เมื่อพิจำรณำตำมหน่วยงำนศูนย์ต้นทุน พบว่ำ  
      คณะครุศำสตร์ มีต้นทุนต่ ำกว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอ่ืน 3 
หลักสูตร จำกทั้งหมด 4 หลักสูตร 
     คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีต้นทุนต่ ำกว่ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอ่ืน 17 หลักสูตร จำกทั้งหมด 17 หลักสูตร 
     คณะวิทยำกำรจัดกำร มีต้นทุนต่ ำกว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอ่ืน
ทุกหลักสูตร 
     คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีต้นทุนต่ ำกว่ำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏอ่ืน 6 หลักสูตร จำกทั้งหมด 25 หลักสูตร 
     คณะพยำบำลศำสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่ำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏอ่ืน 2 แห่ง และต่ ำว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอ่ืน 1 แห่ง 
      ดังรำยงำนผลต่อหน่วยของทุกหลักสูตร (5.1.2.2) 
 

 

กลุ่มสาขาวิชา 
ต้นทุนต่อหน่วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อ
หน่วยของกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สูง(ต่่า)กว่าค่าเฉลี่ย
ต้นทุนต่อหน่วยของ
กลุ่มมหาวิทยาลยั

ราชภฏั 

กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 40,046.15 42,414.75 (2,368.60) 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และ
สังคมศาสตร์ 

28,413.96 37,638.86 (9,224.90) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ 

39,417.78 59,683.99 (20,266.21) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 131,089.19 197,216.43 (66,127.24) 

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 54,683.06 75,529.97 (20,846.91) 

กลุ่มสาขาวิชาบริหาร 20,511.99 42,118.83 (21,606.84) 

กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม 28,493.45 46,982.41 (18,488.96) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงดังนี้ มหาวิทยาลัยมีค าสั่งที่ 
2486/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือด าเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย (5.1.3.1) โดยคณะกรรมการได้
ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 
ด้านดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มี
ศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
 ระดับความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ 
         1.1 ความเสี่ยงด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2558 (ระดับ 25) 
 การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
หน่วยก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการเขียนเอกสาร ต ารา ให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนา
ทักษะการท าวิจัยเพ่ือน าไปเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง          
มหาวิทยาลัย มีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้นจาก 86 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น 
103 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 1.2  ความเสี่ยงด้านจ านวนนักศึกษาที่ลดลง 
(ระดับ20) 
 การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
ส านักส่งเสริมวิชาการร่วมกับคณะฯ ออกไปแนะแนว
การศึกษาต่อในโรงเรียนเป้าหมายที่จังหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การจัดบริการ
วิชาการ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 
เชื่อมโยงกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 รายงานผลการบริหารความเสี่ ยง  ในปี
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษารวมทั้งหมด 
3894 คน ซึ่งมากกว่านักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 218 คน ส าหรับปีการศึกษา 2562 แม้ว่าจะมี
นั กศึ กษ า ใหม่ เ พี ย งจ าน วน  3 , 593  คน  ซึ่ ง เ มื่ อ
เปรียบเทียบกันปี 2561 ลดลงจ านวน 301 คน แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกจะ
พบว่าเป็นอัตราที่ลดลงน้อยกว่าสถาบันอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากปัจจัยด้านประชากร 
          นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการหา
รายได้จากสินทรัพย์ทางปัญญา การวิจัย การบริการ
วิ ช าการ  ที่ ดิ น  อาคาร  และทรัพย์ สิ น อ่ืนๆ  ของ
มหาวิทยาลัย เ พ่ือทดแทนรายได้จากค่าเทอมของ
นักศึกษาที่ลดลง 
 
 1.3 ความเสี่ยงด้านการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (ระดับ16) 
 การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
สถาบันภาษาควบคุมดูแลการอบรมเพ่ือเตรียมการพร้อม
ในการสอบ และจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสะสมชั่วโมง
ในการท ากิจกรรมแล้วน าไปเทียบเคียงกับมาตรฐานที่
ก าหนด 
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ผลการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 28.54 
 
           1.4 ความเสี่ยงด้านสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญา
เอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ12) 
            การด าเนินงาน ด้านการส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาต่อ
ภายในประเทศจ านวนทุนละ 500,000 บาท ส่วนทุน
ต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ. 
            รายงานผลการบริหารความเสี่ ย ง  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 คน   
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและบริการวิชาการ
เพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
         ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ 
 2.1 ความเสี่ยงด้านงานวิจัยไม่สอดคล้องกับ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ความต้องการของชุมชน และชุมชนไม่สามารถบริหาร
จัดการชุมชนให้ เข้มแข็ งและยั่ งยืนได้ด้ วยตนเอง    
(ระดับ 9) 
 การด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาและ
หน่วยงานบริการวิชาการได้ด าเนินการร่วมกับคณะฯใน
การลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของชุมชนและจัดสรร
งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย  และส่งเสริมให้
คณาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก เพ่ือพัฒนา
งานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ (จังหวัดนครปฐมและ
สุพรรณบุรี) 
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยท าให้ความเสี่ยงลดลง กล่าวคือ
มหาวิทยาลัยก าหนดเงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย ต้องเกิดจากความต้องการของชุมชนและสามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนอย่าง
แท้จริง  
 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สื บสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรม
ทวารวดี 
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่  
          3.1 ความเสี่ยงด้านสถานที่จัดเก็บสิ่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีพ้ืนที่แคบ และ
อาจเกิดความไม่ปลอดภัยจากเรื่องน้ าท่วมและจาก
โจรกรรม (ระดับ 12) 
 การด าเนินงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ย้ายสถานที่จัดเก็บสิ่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมจาก
อาคารเดิมไปอาคารสิริวรปัญญา ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างขวาง 
และปลอดภัย 
 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ผลจาก
การย้ายสถานที่จัดเก็บมาที่อาคารหลังใหม่ ท าให้ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับน้อย 
 3.2 ความเสี่ยงด้านการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
มีแหล่งเผยแพร่ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นมาตรฐาน
ระดับชาติ (ระดับ 12) 
          การด าเนินงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ก าลังด าเนินงาน กล่าวคือได้ด าเนินการติดต่อภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการจัดเตรียม
ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม   
 
 
          การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบัน
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับเท่าเดิม 
          ระดับความเสี่ยงต่ า ได้แก่ 
          4.1 ความเสี่ยงด้านการจัดท าระบบสารสนเทศ
เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ระดับ 4) 
         การด าเนินงาน ส านักศิลปะฯ อยู่ระหว่างการ
จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 
         การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบัน
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ 
         4.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ระดับ 10) 
 การด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้จ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน (องค์การทหารผ่าน
ศึก) การติดป้ายเตือน การเพ่ิมแสงสว่าง และการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานสูง สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้น
จากภัยที่เคยเกิดข้ึน รวมถึงอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ และการเรียนที่
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 
         การด าเนินงานด้านเอกสาร มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินด้านเอกสารตามระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ด าเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดล าดับความเสี่ยง (NPRU-RM1.)  การจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยู่ (NPRU-RM2.)  แนวทางการปรับปรุงการ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
จัดการความเสี่ยง (NPRU-RM3.)  และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง (NPRU-RM4.)  

2.       การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังนี้ 
      แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือด าเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา
ความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับ
การพัฒนาประเทศ 
 ระดับความเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ 
         1.1 ความเสี่ยงด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2558 (ระดับ 20) 
 การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีมาตรการ
ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการน าไปเป็นข้อก าหนดไว้ใน
การต่อสัญญาจ้างอาจารย์ 
         1.2  ความเสี่ยงด้านจ านวนนักศึกษาที่ลดลง 
(ระดับ20) 
 การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย
ให้หลักสูตร คณะ ร่วมกับงานแนะแนวการศึกษาต่อ 
ตั้ งแต่  พฤศจิกายน 2561 และจัดกิจกรรม Open 
House ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึง
การก าหนดนโยบายให้หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมบริการวิชาเฉพาะในพ้ืนที่ เป้าหมายที่มี
นักเรียนมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เท่านั้น 
          1.3 ความเสี่ยงด้านการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (ระดับ16) 
 การด าเนินงาน สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

3.      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 

4.       ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ 
5.       2.1 ความเสี่ยงด้านการยกระดับคุณภาพ

สถานศึกษา (ระดับ 9) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
6.           การด าเนินงาน สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน

เป้าหมาย 
 

7.      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
8.      ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ 
9.      3.1 ความเสี่ยงด้าน การส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ

ชุมชน (ระดับ 9) 
        การด าเนินงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน และการ
ก าหนดปัญหาความต้องการจากชุมชน 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มี
เสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
      ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ 
    4.1 ระบบความก้าวหน้าและความม่ันคงในอาชีพ 
(ระดับ 9) 
     การด าเนินการ ก าหนดระเบียบ เพื่อสู่เส้นทาง
ก้าวหน้าตามสายงาน และการปรับปรุงสัญญาจ้าง 
    4.2 ระบบสวัสดิการของบุคลากร (ระดับ 6) 
     การด าเนินการ  สร้างความเข้าใจและปรับปรุง
ระบบสวัสดิการ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง

ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 

1. หลักประสิทธิผล 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมมีผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
โดยแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 – 4 ซึ่งจาก
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 3.48 คะแนน โดยมี
ผลการประเมินดังนี้ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคม
อาเซียน ประกอบ ด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 
(ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด และ
เป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด) คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 3.10 คะแนน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและบริการวิชาการ
เพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ต่ า
กว่าเป้าหมาย เป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด และเป็น
ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูง
กว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด ) คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 3.56 คะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและเป็นศูนย์กลางเรียนรู้อารยธรรม
ทวารวดี  จ านวนทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
4.60 คะแนน 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล จ านวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวน 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมาย 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด และเป็นตัวชี้ วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.57 
คะแนน  
     รวมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ งสิ้น 25 
ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่สูงกว่าเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด 
และต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 10 ตัวชี้วัด  
    เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัด
โครงการแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานใน
ประชาคมอาเซียน มีตัวชี้วัดรวม 19 ตัวชี้วัด เป็น
ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าจ านวน 7 ตัวชี้วัด และต่ ากว่าเป้าหมาย 
12 ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและบริการ
วิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น มีตัวชี้วัดรวม 11 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่
เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าจ านวน 4 ตัวชี้วัด 
และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้ วัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
และเป็นศูนย์กลางเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี  มี
ตัวชี้ วัดรวม 8 ตัวชี้ วัด เป็นตัวชี้ วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าจ านวน 6 
ตัวชี้วัด และต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัดรวม 13 
ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าจ านวน 11 ตัวชี้วัด และต่ ากว่า
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
   รวมตัวชี้โครงการแผนปฏิบัติราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น 51 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่สูงกว่า
เป้าหมาย 28 ตัวชี้วัด และต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 
23 ตัวชี้วัด  
     ทั้งนี้จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
งบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการ
ด าเนินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 25 
ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด    
คิดเป็นร้อยละ 60 และมีผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 51 ตัวชี้วัด เป็น
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
54.90 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ตั้ง
ค่าเป้าหมายที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และ
สร้างความท้าทายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
จะบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุง 
พัฒนา แก้ไขปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    และเมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561          
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ
เงินรายได้  และเงินงบประมาณแผ่นดิน มีผล
ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณอยู่ ในระดับดี  คิดเป็นการเบิก
จ่ายเงินรายได้ร้อยละ  57.94 และงบประมาณ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

แผ่นดินร้อยละ 92.47  และมีผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98.28 
(5.1.4.1) 
2. หลักประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยได้น าระบบสารสนเทศเข้ามาเป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียน การสอน และการ
บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ เกิด
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พสู ง สุ ด ด้ า นทรั พย าก ร  ต้ นทุ น 
งบประมาณ และระยะเวลา อาทิ เช่น  
ระบบสารสนเทศบุคลากร Online service 
portal for faculty and staff 
ระบบแสดงข้อมูลบุคลากร (Human Resource 
Management System) 
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (NPRU E-Office) 
ระบบการขอไปราชการ และการลา (NPRU Leave 
System) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และผลงานการต่อสัญญาจ้าง 
(NPRU E-Book) 
ระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์ (NPRU E-
News) 
ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget 
Report System) 
ระบบจองรถออนไลน์  (Online Vehicle 
Reservation System) 
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(CHE QA Online System) 
ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 
ระบบไปรษณีย์  (NPRU Post) 
ระบบสารสนเทศนักศึกษา Online service 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

portal for Student 
ระบบบริการสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 
(Registration And Information System) 
ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น  ( Lecturer 
Evaluation System) 
ระบบสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Exit Exam) 
ระบบกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity 
Management System) 
ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. (Student Loan 
Management System) 
ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (The 
Employment Situation Of Graduates 
System) 
แฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา (NPRU E-Portfolio) 
บทเรียนออนไลน์ (NPRU E-Learning) (5.1.4.2) 
3. หลักการตอบสนอง 
มหาวิทยาลัยโดยคณะต่าง ๆ ได้จัดบริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชน โดยมีการจัดท าแบบ
ส ารวจความต้องการ ของชุมชน โรงเรียน เทศบาล 
เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย 
ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต : Cluster Aging 
Health ประจ าปีงบประมาณ 2562 (5.1.4.3) 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ตระหนักต่อปัญหา
สาธารณะ เช่น  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนของ ประชาชนในเขต
ชนบท โดยมีเป้าหมาย คือ ครัวเรือนยากจน 100 
ครัวเรือน ในหมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านหนองแขม 
หมู่ 6  ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี บ้าน
ยางขาคีม หมู่ 12 ต.ห้วยหมอนทอง บ้านหนองไม้
งาม หมู่ 7 ต.ทุ่งบัว บ้านดอนใหญ่ หมู่ 9 ต.สระสี่มุม   
อ.ก าแพงแสน และ ต.ล าเหย อ.ดอนตูม ครัวเรือน
ยากจน ในอ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กับจังหวัดนครปฐมจัดโครงการท าความดีด้วยหัวใจ
ลดภัย สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  9 มกราคม 2562      
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนด าเนินงานแบบบูรณาการใน
การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครั ฐ     
และลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ าพลาสติกและงด
การใช้กล่องโฟมบรรลุอาหาร เ พ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงาน และเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่
สังคมสามารถน าไปเชิดชูและประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชนได้ ทั้งนี้จากการจัดโครงการดังกล่าวยัง
ได้มีการรณรงค์เชิญชวนบุคลากรเปลี่ยนมาใช้ “ถุง
ผ้า” แทน “ถุงพลาสติก” และร่วมบริจาคถุงผ้าที่ไม่
ใช้แล้ว ภายใต้โครงการถุงผ้าให้ยืม @NPRU โดยตั้ง
กล่องรับบริจาค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
เป็นอย่างดี (5.1.4.4) 
5. หลักความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการบริหารจัดการ
งานที่ยึดมั่นในความโปร่งใส ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยผลการ
ประเมิน(ITA 2561) Integrity and Transparency 
Assessment  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยมีดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้าน
ความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร 5) ด้านคุณธรรมในการท างานของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน เป็นอันดับที่ 22 จาก
ทั้งหมด 81 มหาวิทยาลัย และผลการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโดย
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.96 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงาน
ระดับสูงมาก     
    อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้ อาทิ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line 
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
รับสมัคร ข่าวสารกิจกรรมหน่วยงาน เป็นต้น 
(5.1.4.5) 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ นักศึกษา ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มีผลการประเมินเท่ากับ 3.90 คะแนน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
2) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานใน
ต าแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

    - ผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ คะแนน 
40.3 อยู่ในระดับดี 
    - ผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
คะแนน 40.3 อยู่ในระดับดี 
    - ผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
คะแนน 4.30 อยู่ในระดับดี 
    - ผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คะแนน 4.40 อยู่ในระดับดี 
    - ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
คะแนน 4.42 อยู่ในระดับดี 
    - ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคะแนน 4.37 อยู่ในระดับดี 
3) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
    - ผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี คะแนน 88.93 อยู่ในระดับดีมาก 
    - ผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คะแนน 83.29 อยู่
ในระดับดีมาก 
    - ผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 85.66 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
    - ผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม คะแนน 86.36 อยู่ในระดับดีมาก 
    - ผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ คะแนน 73.07 อยู่ในระดับดี 
    - ผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน
ภาษา คะแนน 81.22 อยู่ในระดับดีมาก 
    - ผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา คะแนน 88.15 อยู่ในระดับดีมาก 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมการแข่งขัน
กีฬาบุ คลากร  พ.จ .น .ก .  สั ม พันธ์  ครั้ งที่  40 
“ตาลโตนดเกมส์” เพ่ือสานสัมพันธ์ เชื่อมรักความ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

สามัคคีระหว่างบุคลากร ในมหาวิทยาลัยภัฏกลุ่ม
ตะวันตก 
5) มหาวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจง
นโยบาย แผนงานที่ส าคัญ ทิศทางการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 
2562 (5.1.4.6) 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการกระจายอ านาจ
ในการตัดสินใจ เพ่ือการด าเนินภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให้แก่รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายให้มี
หน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในเรื่องของ
การบริหารงาน ก ากับติดตาม การใช้ทรัพยากร 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ลงนามหนังสือราชการ 
ประกาศ ค าสั่ง สัญญา อนุมัติโครงการ ให้การ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุลากร และพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยละมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมี
การกระจายอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมที่ 571/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 
2561 ดังนี้ 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม รอง
อธิการบดีมีหน้าที่ก ากับดูแลด้านบริหาร 
     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย 
รองอธิการบดีมีหน้าที่ก ากับดูและด้านยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
     3) อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดีมี
หน้าที่ก ากับดูแลด้านวิชาการ 
     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ 
รองอธิ การบดี มีหน้ าที่ ก ากับดูแลด้ านพัฒนา
นักศึกษา 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

     5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รอง
อธิการบดีมีหน้าที่ก ากับดูแลด้านวิจัยและนวัตกรรม 
(5.1.4.16) 
และค า สั่ ง มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏนครปฐม  ที่ 
643/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบัน และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ ง ณ วันที่  25 
มีนาคม 2561 โดยให้มีหน้าที่ในการลงนามค าสั่ง 
พิจารณาอนุมัติโครงการ ลงนามหนังสือราชการถึง
หน่วยงานภายนอก  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการสร้าง
เครือข่ายกับสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน
ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประ เทศ อาทิ  เ ช่ น  นั กศึ กษาจาก  ประ เทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม (5.1.4.7)  
8. หลักนิติธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้บริหารใช้
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในการบริหารงาน 
มีกระบวน ขั้นตอนการด าเนินงานด้วยความเป็น
ธรรม  
1) ผู้บริหารมีการประเมินความดีความชอบ จาก
ภาระงาน ผลการปฏิบัติ งานจากหัวหน้างาน 
ผู้บริหารที่เป็นธรรม ผู้บริหารและหัวหน้างานมีการ
แจ้งคะแนนให้แก่บุคลากรเซ็นรับทราบผลการ
ประเมิน 
2) มีคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร เป็นหลักยึดในการ
ปฏิบัติตนให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  
3) งานกฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้จัดโครงการอบรม “กฎหมายปกครอง
ส าหรับผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 
เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครองไปปรับใช้ในการท างานของมหาวิทยาลัยให้
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ละลดข้อพิพาทที่อาจ
เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง (5.1.4.8) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

9. หลักความเสมอภาค 
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้ บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร คนงาน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนา
ตนเอง การฝึกอบรมทักษะทางวิชาการ การสัมมนา
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายอาชีพ การท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และ
สนับสนุนทุนในการท าวิจัย R2R  ทั้งนี้ไม่จ ากัด เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อจ ากัดด้านความพิการ 
(5.1.4.9) 
10. หลักฉันทามติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บริหารงานโดยมุ่งเน้น
ฉันทามติ ผ่านการประชุม  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
การประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
คณะ คณะกรรมการบริหารส านัก ซึ่ งมีการจัด
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือหามติร่วมในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งในทุกครั้งที่มีการให้ลงมติ
ที่ ป ร ะ ชุ ม  ที่ ป ร ะ ชุ ม จ ะ ใ ช้ ฉั น ท า ม ติ  โ ด ย
คณะกรรมการทุกคนจะต้องเห็นพ้องต้องกัน และใน
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น การสรรหา
อธิการบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า การสรรหา
ตัวแทนข้าราชการ การสรรหาผู้อ านวยการ จะใช้วิธี
ผ่านการโหวต การหย่อนบัตรลงคะแนนรายการ
แสดงหลักฐาน (5.1.4.10) 

 

หมายเลข รายการแสดง หน่วยงานหรือ
ข้อมูลอ้างอิง 

5.1.4.1 - รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2561 

มหาวิทยาลัยฯ 
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หมายเลข รายการแสดง หน่วยงานหรือ
ข้อมูลอ้างอิง 

5.1.4.2 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยฯ 
5.1.4.3 โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต : Cluster Aging Health ประจ าปีงบประมาณ 2562 
คณะ 

5.1.4.4 - โครงการเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของ ประชาชนในเขตชนบท 
- โครงการท าความดีด้วยหัวใจลดภัย สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยฯ 

5.1.4.5 - รายงานผลการประเมิน( ITA 2561) Integrity and 
Transparency Assessment  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยฯ 

5.1.4.6 - รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
- โครงการกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40“ตาลโตนดเกมส์” 
- ภาพประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจงนโยบาย แผนงานที่ส าคัญ ทิศ
ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยฯ 

5.1.4.7 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 571/2561 เรื่อง มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 643/2561 เรื่อง มอบ
อ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยฯ 

5.1.4.8 - แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
- คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร 
- โครงการอบรม “กฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562” 

มหาวิทยาลัยฯ 
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ข้อมูลอ้างอิง 

5.1.4.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนวิจัย/ การท าผลงานวิชาการ 

มหาวิทยาลัยฯ 

5.1.4.10 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้

ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการก ากับติดตาม และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการ
จัดการความรู้โดย 
     1. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการด้านการจัดการความรู้ ค าสั่งที่ 1801/2560 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และค าสั่งที่ 830 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2561  (5.1.5.1) ซึ่งมีหน้าที่ ติดตาม อ านวย
ความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานด้านการ
จัดการความรู้ของคณะ ส านัก สถาบัน 
     2. คณะกรรมการอ านวยการด้านการจัดการความรู้
ได้มีการประชุม เพ่ือจัดท าระบบและกลไกในก ากับ
ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ ตั้งแต่
วันที่ 4 กันยายน 2560  (5.1.5.2) 
     3. ผลการจัดท าระบบและกลไกในก ากับติดตามและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ มีดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งในการจัดท าระบบและกลไกนี้คณะกรรมการ
อ านวยการด้านการจัดการความรู้ ได้ก าหนดปฏิทินใน
การก ากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบถึงก าหนดการที่
จะต้องด าเนินการในแต่ละเดือนอีกด้วย (5.1.5.3)  
     4. ภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ  ศูนย์ และส านัก ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
เสร็จสิ้นไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัด
ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ในระดับคณะ 
ส านัก สถาบัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
ที่ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว มาใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปี
การศึกษา 2561 (5.1.5.4) 
     5. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 6 
เดือน และรอบ 11 เดือนในประเด็นการจัดการความรู้ 
ได้ผลสรุปในประเด็นการจัดการความรู้ที่แต่ละหน่วยงาน
ได้ด าเนินการดังนี้ 
คณะครุศาสตร:์  
     เรื่อง การจัดการความรู้การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการ Coaching 
and Mentoring 
คณะวิทยาการจัดการ:  
เรื่อง การพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
คณะพยาบาลศาสตร์:  
 เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการสร้างและเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
พร้อมเรียนรู้  มีจิตให้บริการ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:  
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดโครงการ Exit-Exam ให้แก่
นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง แนวทางการวิจัยร่วมกับท้องถิ่นในแต่ละศาสตร์ 
เพ่ือบูรณาการ การวิจัยกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 
ส านักงานอธิการบดี: 
เรื่อง คู่มือการเขียนผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ:  
เรื่อง การเสริมปกหนังสือใหม่ (ปรับปรุงกระบวนการใหม่ 
2561) 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้แต่งตั้งผู้
ประสานงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือ
ประสานงานทั้งเรื่องของการติดตามผลการด าเนินการ 
หรือการแจ้งปัญหา อุปสรรคที่พบในการด าเนินการด้าน
การจัดการความรู้ โดยผ่านทางกลุ่มไลน์ 
     6. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณตามค าขอของ
แต่ละหน่วยงานเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมทางด้านการ
จัดการความรู้ เช่น โครงการเร่งพัฒนาและสนับสนุนการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 10 -12 
มิถุนายน 2562 ณ อเวย์ กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรา  
รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี ของคณะวิทยาการ
จัดการ  และส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน เช่น การเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
ในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคม  สถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ของสาขาพยาบาล
ศาสตร์ เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพ่ือการ
บริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” ณ ศูนย์
ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ วันที่ 22-23 มีนาคม 2562    

 
 หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 

5.1.5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านการจัดการความรู้  
ค าสั่งที่ 1801/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
ค าสั่งที่ 830/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561  

 

5.1.5.2 ระบบและกลไกในก ากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้  
5.1.5.3 ปฏิทินในการก ากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้  
5.1.5.4 รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ ระดับคณะ ส านัก 

สถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
(ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร และแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดท าแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมการ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
เพ่ือให้บุคลากรสายวิขาการมีศักยภาพพร้อมผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภาระงาน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน
ที่ปฏิบัติโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 820/2561 และ
ค าสั่งที่ 821/2561 ลงวันที่ 8 เมษายน 2561  โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่จัดท าแผนบริหารงานบุคคลและ
แ ผ น พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  แ ล ะมี ก า ร ก า กั บ 
และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนที่วาง
ไว้รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของแผน
บริหารงานบุคคลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา และน าข้อมูลไปพัฒนา
ปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีถัดไป (5.1.6.1) 
2) งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการน าแผนบริหาร
และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประชาสัมพันธ์ลงในหน้าเว็บไซต์ของงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล และได้ด า เนินการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ และทุกครั้งที่ มี
การจัดโครงการจะมีการประชุมทีมงานก่อนจัดโครงการ
เสมอเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 
และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละ
โครงการ (5.1.6.2) 
3) งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบัติการ(โครงการ/กิจกรรม) ตามยุทธศาสตร์ 
ปี งบประมาณ พ .ศ .  2562  ( รอบ  6  เ ดื อน )  กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(5.1.6.3) 
4) งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รายงานก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562ต่อ
มหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน)โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ (5.1.6.4) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล(รายงานผล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 
2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. วางแผนอัตราก าลัง 
และสรรหาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้สอดคล้อง
สอดคล้องกับพันธกจิ
และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1.1 ร้อยละ
ของ
หน่วยงานที่
มีแผน
อัตราก าลังที่
เหมาะสมกับ
ภารกิจและ
ทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ100
ของหน่วยงาน

ที่มีแผน
อัตราก าลังที่
เหมาะสมกับ
ภารกิจและ
ทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนรว่มใน
การจัดท าแผนอัตราก าลังร้อยละ 100 โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. ประชุมการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
บุคลากร รวบรวมหลักเกณฑ์วธิีการและการ
สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จากตวัแทน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากรอบ
อัตราก าลังข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
สายสนับสนุน  ประจ าปีงบประมาณ 2563-
2566  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐมที่ 927/2562  ลงวันที ่26 เมษายน 
2562 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบ
อัตราก าลังข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ประจ าปี
งบประมาณ 2563-2566 เพื่อจัดท ากรอบ
อัตราก าลังสายสนบัสนุน ระดมความคิด 
เกณฑ์การวิเคราะห์ รวบรวมหลกัเกณฑ์
วิธีการ จากตัวแทนหนว่ยงานทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
4. ประชุมจัดท ากรอบอัตราก าลังสาย
สนับสนุนโดยเชิญตัวแทนแต่ละหน่วยงาน
หัวหน้างาน ผู้ปฏบิัติงานร่วมวิเคราะห์
รายละเอียดและระยะเวลาการปฏบิัติงาน
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการวิเคราะห์
อัตราก าลังที่พึงม ี
5. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลอัตราก าลังที่
พึงมีของข้าราชการและพนกังาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของหนว่ยงาน
ต่างๆ  
6. ประชุมสรุปผลการวิเคราะหก์รอบ
อัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน 

ร้อยละ 100  

1.2 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดท า
ขั้นตอนการ 
สมัครงาน
ของบุคลากร 

ระดับ 2 มีการ
ด า เ นิ น ง า น
ตามแผนที่วาง
ไว้ 

การด าเนินงานตามแผนทีว่างไว้ ดังนี้ได้
ด าเนินการประชุมชี้แจ้งหนว่ยงานเร่ือง
ขั้นตอนการเปิดรับสมัครและรายละเอียด
คุณสมบัติของแต่ละต าแหน่ง 

ระดับ 2  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 1.3 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท ากรอบต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 

ร ะ ดั บ  3  มี
ด า เ นิ น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ
ประเมินค่างาน 
และสรุปผลการ
ประเมินค่างานที
ละหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการอยู่ในระดับ 3 ของ
ระดับความส าเร็จในการจัดท ากรอบ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
โดยจัดกจิกรรม ดังนี้ 
1.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ภารกิจหนว่ยงานเพือ่ก าหนด
กรอบต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
1.2  โครงการชี้แจงการเขียนประเมินค่า
งานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
1.3  โครงการติดตามการเขียนประเมินค่า
งานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
1.4 ติดตามการเขียนประเมินค่างานเพือ่
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
1.5 จัดประชุมชี้แจงให้หน่วยงานต่างๆ
เห็นความส าคัญของการประเมินค่างาน
เพื่อก าหนดกรอบต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากร 
1.6 รวบรวมการเขยีนประเมินค่างานของ
หน่วยงานตา่งๆภายในมหาวิทยาลัย 
1.7 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินค่างานระดับต าแหน่งประเภท
ทั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลยั 

ระดับ 3   

1.4 ระดับความส าเรจ็
ของการจดัท า
แผนพัฒนารายบุคคล 

ระดับ 1 มี
แนวทางการจดัท า

แผนพัฒนา
รายบุคคล  
(ปี 2562) 

มีแนวทางการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
ภายในปีงบประมาณ 2562 คือ แผนภาพ : 
แสดงขัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) และจะเสนอมหาวทิยาลัยให้พิจารณา
ในล าดับต่อไป 

ระดับ 1  

2. พัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการด้าน
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน
ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
 

2.1 จ านวนระบบที่
น าฐานข้อมูล
บุคลากรไปใช้ 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 1ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 1 ระบบ  
งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับ
ส านักคอมพิวเตอร ์งานการเงินและบัญชี 
จัดท าระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากร
ออนไลน์ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรในการเข้ามาดูขอ้มูล
ส่วนตัวประกอบด้วย 1. ประวัติส่วน
บุคคล (ส่วนตัว) 
2. ใบแจ้งเงินเดือน 
3. หนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที่จ่าย 
(50 ทวิ) 
4. แบบแจ้งรายการเพื่อการหกัลดหยอ่น
ภาษ ี
5. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 
6. สรุปการลงเวลาประจ าป ี

1 ระบบ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3. พัฒนาการ
บริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พร้อม
วางแผนการ
เกษียณอายุราชการ 

3.1  ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจ าที่ผ่าน
การอบรม
สมรรถนะ
ทางการสอน
ให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัต ิ

ร้อยละ 15 
ของอาจารย์
ประจ าที่ผ่าน
การฝึกอบรม
สมรรถนะ
ทางการสอน
ให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัต ิ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
โครงการอบรมให้ความรู้ร่วมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมให้เกิดสมรรถนะทางการสอนให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้  
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การ
เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
เพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
-  โครงการพัฒนาข้อสอบ Exit Exam 
เพื่อสร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การบริหาร
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
แนวทาง outcome Based Education 
(OBF) 
ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการอบรมจะ
ประกอบดว้ย คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และประธานสาขา เพื่อใหก้ลุ่มนี้
ไปเผยแพร่ความรู้ให้อาจารย์ในสาขาต่อไป 

ร้อยละ 20  
 

 3.2  ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
อ บ ร ม มี
ความรู้ความ
เข้าใจในงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80ของ
ผู้เข้าร่วม

อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
งานที่ปฏิบัติ

เพิ่มขึ้น 

มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถในงานตามสายงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน
การเงิน ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าที่บุคคลประจ าหน่วยงาน 
3. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน
ร ะ บ บ เ อ ก ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-
Document) 
แต่ละโครงการผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
สูงขึ้นเกินร้อยละ 80 

ร้อยละ 80  

 3.3  ร้อยละ
ของบุคลากร
ที มี ค ว า ม รู้
ความเข้ า ใจ
เ กี่ ย ว กั บ
กฎหมายที่ใช้
ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น
และมีวินัยใน
การท างาน 

ร้อยละ 60 
ของบุคลากรที
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้

ในการ
ปฏิบัติงานและ
มีวินัยในการ

ท างาน 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีวินัย
ในการท างานคิดเป็นร้อยละ 81.54 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 60  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร(รายงานผล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. บุคลากร
สายวิชาการมี
ศักยภาพพร้อม
ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ผ่าน
การฝกึอบรม
สมรรถนะทางการ
สอนให้นกัศึกษาเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัต ิ

ร้อยละ 15ของ
อาจารย์ประจ าที่ผ่าน

การฝกึอบรม
สมรรถนะทางการ

สอนให้นกัศึกษาเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัต ิ

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนได้
โครงการอบรมให้ความรู้รว่มทัง้ส่งเสริม
กิจกรรมให้เกิดสมรรถนะทางการสอนให้
นักศกึษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้  
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรเพือ่
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
-  โครงการพัฒนาข้อสอบ Exit Exam เพื่อ
สร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
หลักสูตรที่มุ่งเนน้ผลลัพธก์ารเรียนรู้ในแนวทาง 
outcome Based Education (OBF) 
ทั้งนีก้ลุ่มเป้าหมายในการอบรมจะ
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และประธานสาขา เพือ่ให้กลุ่มนี้ไปเผยแพร่
ความรู้ให้อาจารย์ในสาขาต่อไป 

ร้อยละ 20  

1.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ที่ส าเร็จวุฒิ
การศกึษา 
ข้อมูลป ี61ปรญิญา
เอก จ านวน 156.5 
คน จากอาจารย์
ทั้งหมด 439 คน 

ร้อยละ 32ของ
อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ที่ส าเร็จวุฒิ
การศกึษา 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกอาจารย์
ที่ส าเร็จวุฒกิารศึกษาร้อยละ  35.65 งาน
บริหารทรัพยากรบุคคลมีการด าเนินการดังนี้ 

ร้อยละ  
35.65 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 3 . 4   ร ะ ดั บ
ความส าเร็จของการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร
เกษียณอายุราชการ
ให้กับพนักงานแต่ละ
ประเภท 

ระดับ 1 คือมีการ
ด าเนินงานจัดท า

แผนแผนการ
เกษียณอายุ

ราชการให้กับ
พนักงานแต่ละ

ประเภท โดยเร่ิมที่
กลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

1. ด าเนินการจัดท าแผนสวัสดิการ
ให้ พนักงานมหาวิทยาลยั) อยู่ใน
ขั้นตอน เสนอยกร่างประกาศการ
จ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ 
2. ส ารวจผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อน าไป
เป็นข้อมูลในการจัดกจิกรรมให้
ความรู้กับผู้เกษยีณในปีงบ 2563 
(ส าหรับกลุ่มข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ า) 
2.1 บริการให้ข้อมูลวิธีปฏิบัติในการ
ขอรับและการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ
ส าหรับผู้รับบ านาญ ซ่ึงมีอายุตั้งแต่
เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 
 

ระดับที่ 1   
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 1.3 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับ  

ร้ อ ยล ะ  3  ข อ ง
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ท าการส่งเสริม 
และจัดกิจกรรม/โครงการดงันี้ 
- ทุนสนับสนนุการไปน าเสนอบทความ
วิจัย ณ ต่างประเทศ และทนุสนับสนุน
การตีพมิพ์บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 -15 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
- โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิครั้งที่ 3-7 

อยู่ระหว่าง
การรวมผล
เนื่องจากยัง
ไม่สิ้น
ปีงบประมาณ 

 

1.4 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 17.5 ของ
อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคิด
เป็นรอ้ยละ 23.46 
โดยมีการด าเนินงานดังนี ้
1.รายงานผลการด าเนนิการเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นความคืบหน้าของ
แต่ละหนว่ยงาน 
2.จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการที่ถกูต้องแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อที่จะสามารถแนะน าให้กับผูท้ี่ย่ืนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได ้

ร้อยละ 
23.46 
 

 

2. บุคลากรสาย
ส นั บ ส นุ น มี
ส ม ร ร ถ น ะ 
เชี่ยวชาญในงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ  มี
ความก้าวหน้าใน
สายงาน 

2.1 ระดับความส าเรจ็
ในการจัดท ากรอบ
ต าแหน่งที่สูงขึน้ของ
พนักงานมหาวทิยาลัย
สายสนับสนุน 

ระดับ 3 มี
ด าเนนิการประชมุ

คณะกรรมการ
ประเมนิค่างาน 
และสรุปผลการ
ประเมนิค่างานที

ละหน่วยงาน 

ผลการด าเนนิการอยู่ในระดับ 3 ของ
ระดับความส าเรจ็ในการจดัท ากรอบ
ต าแหน่งที่สูงขึน้ของพนกังาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ 
โดยจัดกจิกรรม ดังนี ้
1.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ภารกจิหน่วยงานเพือ่ก าหนด
กรอบต าแหน่งที่สูงขึน้ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
1.2  โครงการชีแ้จงการเขียนประเมนิค่า
งานเพือ่เข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึน้ 
1.3  โครงการติดตามการเขียนประเมนิ
ค่างานเพือ่เข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึน้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
1.4 ติดตามการเขียนประเมนิค่างานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
1.5 จัดประชมุชี้แจงให้หน่วยงานต่างๆ
เห็นความส าคญัของการประเมนิค่างาน
เพื่อก าหนดกรอบต าแหนง่ที่สูงขึ้นของ
บุคลากร 
1.6 รวบรวมการเขียนประเมินค่างาน
ของหนว่ยงานต่างๆภายในมหาวทิยาลัย 
1.7 ด าเนนิการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมนิค่างานระดับต าแหน่งประเภท
ทั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวทิยาลัย 

ระดับ 3   
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั เป้าหมาย รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2. บุคลากรสาย
ส นั บ ส นุ น มี
ส ม ร ร ถ น ะ 
เชี่ยวชาญในงานที่
ป ฏิ บั ติ  มี
ความก้าวหน้า ใน
สายงาน 

2.2 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในงานที่ปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80  ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในงานที่
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

มีการจัดอบรมตามสายงาน
ดังนี้  
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถในงานตามสาย
งานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
งาน ด้ า น ก า ร เ งิ น  ส า ห รั บ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของเจ้าหน้าที่บุคคล
ประจ าหน่วยงาน 
3. กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้าใจในการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ 
4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผู้ ใช้ งานระบบเอกสาร
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-
Document) 

แต่ละโครงการ
ผู้เข้าร่วม

อบรมมีความรู้
สูงขึ้นเกินร้อย

ละ 80 

 

3. ยกระดับ
สวัสดิการบุคลากร
และส่งเสริม
ความสุขในการ
ท างาน 

3.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท าระบบ
สวัสดิการบุคลากร 

ระดับ 2 มีแต่งตั้ง
คณะกรรมกา ร
บริ ห า รกอ งทุ น
พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยและ
กองทุนบุคลากร 

- จัดท าระเบยีบมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครปฐมว่าดว้ยกองทุน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และกองทุน
บุคลากร พ.ศ. 2561 
- แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิการพนกังาน
มหาวิทยาลัยและกองทุน
บุคลากร พ.ศ. 2561 
(เป็นไปตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการจัดท า
ระบบสวัสดิการบุคลากร 
ระดับ 2 

ระดับ 2   

3.2 คะแนน
ความสุขในการ
ท างาน 

คะแนน 3.9 งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสุขและความผูกผันของ
บุคลากรดังนี้ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร และหลัก
กฎหมายที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความผูกพันและสร้าง
แรงผลักดันในการท างาน 

3.58 คะแนน 
(ผล ณ วันที่ 9 
กันยายน  
2562) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5) ทั้ งนี้ งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้น าผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่แล้วเสร็จ ไปเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติบริหารและพัฒนาบุคลากร
ในการ ในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เขียนแผนปฏิบัติการ และสาน
สัมพันธ์การท างานเป็นทีมของส านักงานอธิการบดี” 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562ในระหว่างวันที่  
1 - 3 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมเอวาซอน หัวหิน 
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้น าข้อมูล
ในการประชุมครั้งนั้นเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
ประเด็นในการท าค าของบประมาณปี 2563  (5.1.6.5) 
 
6) งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดการของบประมาประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยได้
น าประเด็นที่ผ่านการเสนอมหาวิทยาลัยมาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลกร
เพ่ือท าเป็นโครงการ/กิจกรรม  และได้น าผลการประเมิน
แต่ละโครงการมาเป็นข้อมูลในการคิดกิจกรรมให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากร และตอบโจทย์ตัวชี้วัดมากขึ้น  
(5.1.6.6) 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ
แหล่งข้อมูล 

5.1.6.1 แผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
2562 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5.1.6.2 ปฏิทินกิจกรรม/ แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรลงบน
เว็บไซต์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5.1.6.3 - บันทึก กผ.149/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(โครงการ/
กิจกรรม) ตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 
เดือน) 
- รายงานผลการการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ
แหล่งข้อมูล 

5.1.6.4 - รายงานผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมประจ าปีงบประมาณ 2562 
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -  30 กันยายน 2562 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23สิงหาคม 2562) 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5.1.6.5 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่   900/2562เรื่อง   ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวไปราชการโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เขียนแผนปฏิบัติการ และ
สานสัมพันธ์การท างานเป็นทีมของส านักงานอธิการบดี” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแผนบริหาร
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์งานบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2562 -2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5.1.6.6 แผนปฏิบัติการตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้

ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่  สถาบันก าหนด 
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ   

มหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน โดย
จัดท าปฏิทินกิจกรรมด้านงานประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1 . ก า หนด ให้ ทุ กหลั ก สู ต รป ระ เมิ นตน เ อง  ใ น
องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐานเ พ่ือให้
มหาวิทยาลัยรับทราบปัญหา และสามารถแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที จากนั้นให้หลักสูตรส่งรายงานประเมิน
ตนเองรอบ 6 เดือน (5.1.7.1) 
2.ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือ
ความส าเร็จน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (5.1.7.2) 
3.มีการพัฒนาสมรรถนะและสนับสนุนความรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเตรียมรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพให้กับทุกหน่วยงานทั้งในด้านการ
เตรียมรับการประเมินและการพัฒนาผู้ประเมิน ดังนี้ 
     (1) จัดอบรมโครงการการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 
2562 (5.1.7.3) รวมถึงแจ้งข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอยู่
เ สมอ ทั้ ง ในหน้ า เ ว็ บ ไซต์ ง านประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยและโซเซียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook 
(5.1.7.4) 
     (2) จัดอบรมโครงการให้ความรู้ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2562 
(5.1.7.5) 
     (3) ก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ โดยน าข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา เพ่ือจัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาในปีต่อไป (5.1.7.6)      
       ในการควบคุมคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมี
การใช้ตัวชี้วัด ของการประกันคุณภาพในการจัดท า
แผนปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัย การตรวจสอบ
คุณภาพ โดยการติดตามและ ตรวจสอบ เชน การ
ตรวจสอบผ านการด า เนินงานตามตั วชี้ วัดของ 
มหาวิทยาลัย การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
เปนตน และ การประเมินคุณภาพ โดยผูประเมินทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย โดยการควบคุมคุณภาพ มีการ
ด าเนินการ ดังนี้  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก และสถาบัน โดยการแบ
งผูรับผิดชอบใหมีความสอดคลองกับองคประกอบ
ประกันคุณภาพและพันธกิจของ มหาวิทยาลัยฯ 
(5.1.7.7)      
     2. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ประจ าป การศึกษา 2561 เพ่ือก าหนดใหแตละหนวย
งานได ด าเนินงานใหเป็นไปตามแผน (5.1.7.8)      
     3. มีการพัฒนาตัวบงชี้ในระดับส านัก/สถาบัน 
และจัดท าเปน คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
ส านัก/สถาบัน (5.1.7.9)      
     4. มีการแตงตั้งผู รับผิดชอบงานฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาโดย มีรองคณบดีดูแลงานประกันใน
ระดับคณะและรองผูอ านวยการ ส านัก/สถาบันดูแล
งานประกันในระดับส านัก/สถาบัน มีผูชวยอธิการบดีที่
ดูแลงานประกันในระดับมหาวิทยาลัยฯ(5.1.7.7)  
     5. จัดโครงการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของ คณาจารยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยในป การศึกษา 2561 มีการจัดการ
อบรม ดังนี้ (5.1.7.3) (5.1.7.5) 
     - โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
     - โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     และมีการประชุมติดตามงานในที่ประชุมกรรมการ
บริหารงาน ประกัน ซึ่งมีกรรมการมาจากทุกหนวยงาน  
     การตรวจสอบคุณภาพ มีการด าเนินการ ดังนี้  
     1. มีการติดตามการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
การประเมิน ตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับส านัก/สถาบัน มีการ เชิญผูรับผิดชอบรวม
ประชุมเพ่ือติดตาม และก าหนดวันและเวลา ในการสง 
รายงาน (5.1.7.10) 
     2. มหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงาน น าผล
การประเมินคุณภาพมามาวิ เคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ ที่มีเป้าหมายของการพัฒนาที่
ชั ด เจน  มี กิ จกรรม/ โครงการที่ ก าหนดตั วชี้ วั ด 
ความส าเร็จและเป้าหมายชัดเจน โดยงานประกัน
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
คุณภาพฯ ที่มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ก ากับดูแล น าแผนพัฒนาคุณภาพของทุก
หน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลตามแผนในภาพรวม
ของสถาบันและเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  และติดตามผล ตลอดจน
ติดตาม ความกาวหนา ปญหา อุปสรรคดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
     การประเมินคุณภาพมีการด าเนินการดังนี้  
     - หลักสูตร คณะและส านัก/สถาบัน จัดท ารายงาน
การประเมิน ตนเอง รวมถึงรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาและรายงาน ผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับส านัก/สถาบัน เสนอในวาระเพ่ือพิจารณาใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
15/2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 17/2561 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (5.1.7.11) และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 1 ธันวาคม 
2561 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ให้คณบดีทุกคณะก ากับดูแลสาขา
วิชาชีพครูที่คณะดูแลให้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.00 
คะแนน และให้น าขอเสนอแนะมาจัดท าแนวทางการ
พัฒนาในปถัดไป (5.1.7.12)  

 
รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

5.1.7.1 รายงานประเมินตนเองรอบ 6 เดือน งานประกันคุณภาพ 
5.1.7.2 ค่าเป้าหมายของหน่วยงาน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/

สถาบัน 
งานประกันคุณภาพ 

5.1.7.3 โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อ
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7.4 Website งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 
http://dept.npru.ac.th/qa2/ 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7.5 โครงการให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2562 

งานประกันคุณภาพ 



 

---
-- 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 ป
ระ

จ า
ปีก

าร
ศึก

ษา
 2

56
1 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏน

คร
ปฐ

ม 
 

177 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

5.1.7.6 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) งานประกันคุณภาพ 
5.1.7.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ ส านักและสถาบัน ที่ 
278/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7.8 ก าหนดการและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7.9 คู มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7.10 รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 15/2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 17/2561 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7.12 รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2561 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 

งานประกันคุณภาพ 

 
เกณฑ์การประเมิน  :    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3- 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
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ตัวบ่งช้ีที่  5.2 : ผลการบริหารงานของคณะ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มี 
การก ากับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไป
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเฉลี่ยของผลประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คณะ ผลคะแนน 
1. ครุศาสตร์ 4.34 
2. พยาบาลศาสตร์ 4.27 
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.03 
4. วิทยาการจัดการ 4.08 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.66 

รวม 21.38 
เฉลี่ย 4.28 

 
   คะแนนที่ได้    =      = 4.28 
 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 4.28 4.28 คะแนน   บรรล ุ

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

5.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  ส านัก/สถาบันและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

4.34+4.27+4.03+4.08+4.66 
5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะโดย
มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือให้ สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตาม
การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ    ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการก ากับ
ติ ด ต ามการ ด า เ นิ น ง านประกั น คุณภ าพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ โดย
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2561  ที่ 278/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2562 (5.3.1.1) และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
การศึกษา 2561  ที่ 277/2562 ลงวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (5.3.1.2) ซึ่งประกอบไป
ด้วยผู้ ช่ วยอธิการบดีด้ านประกันคุณภาพ 
คณบดีหรื อรองคณบดีที่ ดู แลงานประกัน
คุณภาพและผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน เพ่ือให้
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิ ทยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพ  
     2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพฯเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงาน ร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายและ
ก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2562 (5.3.1.3) 
     3. มีการก ากับให้ทุกหน่วยงานส่งรายงาน
การประเมินตนเองรอบ 6 เดือนเพ่ือเป็นการ
ติดตามผลการด า เนิ นงานให้ เป็ น ไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ ในทุกระดับ 
(5.3.1.4) และก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานส่ง
รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน เพ่ือ
เตรียมการรับการประเมิน (5.3.1.5) 
   4 .  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด า เนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยระดับหลักสูตรมี
การประเมินคุณภาพในเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562 ในระดับคณะและส านัก/
สถาบันในเดือนสิงหาคม 2562 และระดับ
มหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2562 และจะใช้
การประเมินคุณภาพในรูปแบบ NPRU QA 
Model ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่ใช้ผู้
ประเมินชุดเดียวกัน ประเมินในองค์ประกอบ
เดียวกันของทุกคณะ/ส านัก 
    5. ติดตามให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ หลังรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
เสร็จสิ้น  

2 มีคณะกรรมการ ก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้-
กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในทุก
ระดับ (5.3.1.1) (5.3.1.2) โดยก าหนดให้มี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น แ ต่ ล ะ
องค์ประกอบทุกองค์ประกอบ  โดยมี รอง
อธิการบดีเป็นผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินงานใน
พันธกิจต่าง ๆ ในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
ทั้งนี้  คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย ก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 โดยรายงาน
ผ ล ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2562 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (5.3.2.1) 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ
ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

- มหาวิทยาลัยฯมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หลักสูตรและ
คณะ ในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดประกัน
คุณภาพเพ่ือให้เกิดผลต่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะและส านัก/สถาบัน 
โดยงานประกันคุณภาพการศึ กษา ได้ น า
งบประมาณที่ได้รับมาด าเนินการในการให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้  
 - โครงการให้ความรู้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 
 - โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  เมื่ อวันที่  25 - 26 เมษายน 2562 
(5.3.3.1) 
      มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนระบบสารสนเทศในงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ
และส านัก/สถาบัน ผ่านทางเว็บไซต์ของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.3.3.2) 

4 น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
และทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบัน เสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา   

มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร คณะ และส านัก/สถาบัน เสนอใน
วาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561 วันที่ 4 
ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 17/2561 วันที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 (5.3.4.1) และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 1 ธันวาคม 
2561 (5.3.4.2) 



 

---
-- 

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 ป
ระ

จ า
ปีก

าร
ศึก

ษา
 2

56
1 

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏน

คร
ปฐ

ม 
 

182 

 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก

สภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยได้น าข้อ เสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2 5 6 0  ม า จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรและ
คณะ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน
คุณภาพ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
และมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
6/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (5.3.5.1) 
ซึ่งมีผลการประเมินดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 
ระดับหลักสูตร 3.36 3.37 3.55 
ระดับคณะ 4.00 4.00 4.00 
ระดับมหาวิทยาลัย 4.35 4.44 4.52  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่ านองค์ ประกอบที่  1  กา รก ากั บ
มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน
ทั้งสิ้น 64 หลักสูตร ผ่านการประเมินทั้งหมด 
64 หลักสูตร  

 

เกณฑ์การประเมิน  :    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

5.3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร คณะ ส านักและสถาบัน ที่ 278/2562 ลงวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

5.3.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัยที่ 277/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

5.3.1.3 รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

5.3.1.4 
บันทึกข้อความ ที่ ปก.56/2562 วันที่ 4 มีนาคม 2562  

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

5.3.2.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

5.3.3.1 - โครงการให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2562 
 - โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันที่ 25 
- 26 เมษายน 2562  

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

5.3.3.2 เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
http://dept.npru.ac.th/qa2/ 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

5.3.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
15/2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 17/2561 วันที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

5.3.4.2 รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 
1 ธันวาคม 2561 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

5.3.5.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ตารางที่ ส1  :  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพทุกตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ค่าเฉลี่ย 3.10 219.81 
3.43  3.43 

64 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ร้อยละ 30 156.5 

100 
35.65 

5  4.46 
439 40 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ร้อยละ 20 103 
100 

23.46 
5  1.96 

439 60 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ค่าเฉลี่ย 4.50 คร ุ 5.00 

 4.57 

พยาบาล 5.00 
มนุษย์ฯ 5.00 

วิทยาการ 2.87 
วิทยาศาสตร์ฯ 5.00 

รวม 22.87/5 
= 4.57 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ค่าเฉลี่ย 3.50 คร ุ 5.00 

 5.00 

พยาบาล 5.00 
มนุษย์ฯ 5.00 

วิทยาการ 5.00 
วิทยาศาสตร์ฯ 5.00 

รวม 25/5 
= 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 6 ข้อ 7 ข้อ (1-7)  5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ค่าเฉลี่ย 4.00 คร ุ 4.34 

 4.28 

พยาบาล 4.27 
มนุษย์ฯ 4.03 

วิทยาการ 4.08 
วิทยาศาสตร์ฯ 4.66 

รวม 21.38/5 
=4.28 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 6 ข้อ 6 ข้อ (1-6)  5.00 
คะแนนเฉลี่ย 4.52 

 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 
I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 3.21 5.00 3.43 3.97 การด าเนินงานระดับดี 
2 4.57 5.00 5.00 4.86 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 - 5.00 4.28 4.76 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.66 5.00 4.24 4.52 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ผลการ
ประเมิน 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 
 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1715/2562

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561  ในวันที่ 5  7 สิงหาคม 2562 นั้น  เพื่อใหการดําเนินงานตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปนี้

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย มหาบรรพต กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา ทองนิล กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห กรรมการ

5. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ

6. ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย โสภา กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ

9. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการ

10.อาจารยวาสนา   เนียมแสวง กรรมการ

11.อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

12.นางสาวนาฏถยา แดงเย็น ผูชวยเลขานุการ

13.นางสาวกฤตนัน สายสวาท ผูชวยเลขานุการ

14.นางสาวนิรมล โชคธนานนท ผูชวยเลขานุการ

15.นางสาวนิลภวิษย ทับทอง ผูชวยเลขานุการ



 

  2  

 

โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ี  ดังนี้
1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

 
 

 สั่ง ณ  วันที่   21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 ก.ค. 62 เวลา  17:52:17  NonPKI Server Sign

Signature Code : RQA0ADMANgA5ADQAQgAw

 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1915/2562

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา

2561
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2561    ในวันที่ 15  16 สิงหาคม 2562 นั้น  เพื่อใหการดําเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปน้ี

คณะกรรมการชุดท่ี 1    ตรวจประเมินสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สถาบันวิจัย
และพัฒนา, สถาบันภาษา และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

3. อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ

4. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการและเลขานุการ

5. นางขวัญสุมน สีเหลือง ผูชวยเลขานุการ

6. นางสาวสรอยมณี เดชะ ผูชวยเลขานุการ

7. นางสาวสรัญณัชช รัตนานนท ผูชวยเลขานุการ

 

คณะกรรมการชุดท่ี 2   ตรวจประเมินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานัก
คอมพิวเตอร และสํานักงานอธิการบดี

1. อาจารย ดร.เพ็ญพร ทองคําสุก ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ   ยอดสิน กรรมการ

3. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ

4. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

5. นางสาววรางคศิริ  วโรดมรุจิรานนท ผูชวยเลขานุการ

6. นางสาวนิลภวิษย ทับทอง ผูชวยเลขานุการ

7. นางสาวชุภิญกุญช เฉลิมชาติโภคิน ผูชวยเลขานุการ



 

  2  

 

โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ี  ดังนี้
1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก/สถาบัน ตามตัวบงชี้ และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

 
ท้ังน้ี ใหยกเลิกคําส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้

 สั่ง ณ  วันท่ี   8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
08 ส.ค. 62 เวลา  08:33:37  NonPKI Server Sign

Signature Code : QwBEADYAOAAzADMAQQA3

 



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ท่ี   1713/2562

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา

2561
__________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561    ในวันที่ 11  12 กันยายน 2562  นั้น  เพื่อใหการดําเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตอไปน้ี

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย มหาบรรพต กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล แอรมหลา กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห กรรมการ

5. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ

8. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการ

9. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ

10. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวนิลภวิษย  ทับทอง ผูชวยเลขานุการ

โดยใหบุคคลดังกลาวทําหนาท่ี  ดังนี้
1. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบงชี้ และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
2. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยฯ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

 



 สั่ง ณ  วันที่   21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 ก.ค. 62 เวลา  17:52:20  NonPKI Server Sign

Signature Code : QgBCAEQAQwAxAEIAMgA2

 


