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ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงน าระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และ ปีการศึกษา 2556 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดท าส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างเป็นทางการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2556  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2557 เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลจ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ แผนด าเนินการ  องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  องค์ประกอบที่ 6  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  และองค์ประกอบที่ 10 นโยบาย
รัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”  
  
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์) 
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ส่วนที่   

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 

 

พ.ศ. 2479 เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่ง

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะ

นักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประชาบาล 

พ.ศ. 2503 เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนฝึกหัดครูหญิง เริ่มเปิดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝึกครูชนบท 

พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม 

พ.ศ. 2512 ย้ายสถานที่จากเลขที่  86  ถนนเทศา  ไปอยู่เลขที่  85  ถนนมาลัยแมน  (ตรงข้ามวัดใหม่

ปิน่เกลียว)  เปิดรับนักเรียนครูตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม  (ป.ป.) 

พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16  มกราคม   

2513  และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 

พ.ศ. 2518 เริ่มด าเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ. 2518  ท าให้วิทยาลัยครู

เปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาทและโครงสร้างเข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากขึ้น  ดังเช่น ที่ระบุ

ไว้ในมาตรา 5 คือ “ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี  

ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่งได้รับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้

เพียง 5 ปี ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่

พระราชบัญญัติประกาศใช้ 

พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี  เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประจ าการ (อคป.) รุ่นที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2 
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พ.ศ. 2523 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางมาตรา

ให้วิทยาลัยครูมีความสมบูรณ์  และปฏิบัติภารกิจสนองความต้องการของสังคมให้กว้างขวาง

ขึ้น  สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูจัด

การศึกษาในสาขาวิชาการต่าง ๆ  นอกเหนือจากการผลิตครูได้ด้วย 

พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูนครปฐมเปิดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอ่ืน (อ.วท. และอ.ศศ.) เป็นปีแรก  

มี 5 สาขาวิชาเอก แยกเป็นสายศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอกวารสารศาสตร์และการ

ประชาสัมพันธ์  และการออกแบบ  สายวิทยาศาสตร์  3  สาขาวิชาเอก  คือ  การอาหาร  

พืชศาสตร์  และอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2529 รับนักศึกษาสาขาวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้น  และเปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกและเปิดโครงการ

การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)  ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเป็นปีแรก  

เปิดด าเนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียนในแผนการ

เรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ โดยใช้อาคารนอน ดี3 ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน  ใน

ขณะเดียวกันได้ด าเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2522  

โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวมีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  อนุบาล 1 อนุบาล 2 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า 

“สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 

พ.ศ. 2540 เปิดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) 

พ.ศ. 2541 เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ สถาบันอินเตอร์เทค อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   เปิดรับ

นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 

พ.ศ. 2542 เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ  โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  อ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัด

สมุทรสาคร เปิดรับนักศึกษา ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและสาขาไทยคดี

ศึกษา  เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับครูประจ าการ (ศอ.คป.) 

พ.ศ. 2543 เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับผู้น าชุมชน (ศอช.)    

พ.ศ. 2546 เปิดโครงการสมทบร่วมกับวิทยาลัยศึกษาสมุทรสาคร เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เป็น

ปีแรก 
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พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 

ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 

เป็นต้นไป  

พ.ศ. 2548 ด าเนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรส าหรับเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 พร้อมทั้ง

ปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิชา

พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) สขาขาวิชา

ศิลปกรรม (ดิจิตอลอาร์ท) สาขาวิชาภาษาจีน และ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา   Executive 

MBA    

พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4 สาขา คือ 

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.)  

สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศศ.บ.) และสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และสาขาวิชา

ระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)  สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (วท.ม.)  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.) 

พ.ศ. 2551  เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  (วท.บ.) 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.) สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน (วท.ม.)  และสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือ

การพัฒนา (ระดับปริญญาเอก) 

พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์ (วท.บ.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า (วศ.บ.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) สาขาการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) 

พ.ศ. 2553 ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ า (วศ.บ.) 
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พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา 5 ปี (ค.บ.) 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ (รป.ม.) 

 ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (วท.บ.) 

พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 11 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

(บธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการอาหาร (ศศ.บ.) 

นิติศาสตร์ (น.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ.) 

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม  4  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.) 
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ตราสัญลักษณ์ 
 
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ 

หมายถึง พระตราที่ใช้ประทับก ากับ พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในต้นเอกสารส าคัญ ส่วน
พระองค์ท่ีไม่เก่ียวด้วยราชการแผ่นดิน 

พระราชลัญจกรประจ าพระองค์  รัชกาลที่ ๙  เป็นรูปพระท่ีนั่งอิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักร
มีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น  ฉัตรตั้งอยู่บน
พระที่นั่งอิฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน (โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตาม
โบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระท่ีนั่งอิฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับน้ าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่
จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
สีน้ าเงิน   หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
สีเขียว    หมายถึง แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
สีทอง     หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
สีส้ม      หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน  40  สถาบัน 
สีขาว     หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัย 

พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2545 
โดยต้นแบบของพระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฎ  มาจากพระพุทธศิลาขาว (ใน
พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร) พระพุทธรูปศิลาขาว เป็นพระ
พุทธเก่าแก่สร้างในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1,500 ปี เป็นปางปฐมเทศนา 
แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร” มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่
เคารพบูชาอย่างยิ่งของชาวบ้าน ขุดพบที่วัดทุ่งพระเมรุ (วัดร้าง) สวนนันท
อุทยาน ซึ่ ง อยู่ ท างด้ านตะวันออกเฉีย ง ใต้ ขององค์พระปฐม เจดี ย์ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมา
ประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2404 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(สถาบันราชภัฏนครปฐมในขณะนั้น) ได้สร้างพระพุทธรูปจ าลองพระพุทธรูปศิลาขาว มาประดิษฐาน ณ 
บริเวณประตูทางเข้า ด้านซ้ายของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ชื่อว่า “พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ”  
  
 

ดอกไมป้ระจ ามหาวิทยาลัย 

 ดอกเฟื่องฟ้า (Bougainvillea) 
 เฟ่ืองฟูา ถูกก าหนดเป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยในสมัยของท่าน อาจารย์พเยาว์ ศรีหงส์ 

โดยท่านเห็นว่าเป็นต้นไม้ท่ีเจริญเติบโตได้ดี ต้องการแสงแดดจัดในสภาพกลางแจ้ง สามารถรับแสงแดด

ได้ตลอดวัน แต่ถ้าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอจะท าให้สีของใบไม่เข้ม ออกดอกน้อย ต้องการอุณหภูมิปาน

กลาง หรือร้อนชื้น เมื่อโตขึ้นต้องการน้ าปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ถ้ารดน้ ามากเกินไปจะไม่ออกดอก และ

เฟ่ืองฟูาได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งไม้ประดับ” เนื่องจากบ้านเรือนและสถานที่ส าคัญต่าง ๆ นิยม

น ามาใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพ ประดับสวน อาคาร  

 เฟ่ืองฟูา มีชื่อสามัญว่า Bougainvillea, Paper Flower และ

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bougainvillea Hybrida ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ ได้แก่ 

Paper Flower, Kartas และ ตรุษจีน อยู่ในตระกูล NYCTAGINACEAE 

ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศบราซิล โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส

ราว ค.ศ. 1766 – 1769 และได้ถูกน าไปปลูกยังสวนต่าง ๆ ของโลก เริ่ม

จากยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ส าหรับประเทศไทย มีการน าพันธุ์

เฟ่ืองฟูาเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกราว พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชกาลที่ 5 
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ปรัชญา (Philosophy) "การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น" 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ                    

    คู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สากล” 
 

พันธกิจ (Mission) 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7  “ ให้มหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน    มี

ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน  วิจัย  

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” จึงก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไว้เป็น 6 ประการ 

คือ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา  
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
4. วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชด าริ  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน 

 

อัตลักษณ ์

 จิตอาสา  พัฒนาท้องถิน่ 

เอกลักษณ ์

 บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิน่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues) 

1.   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีอัตลักษณ์ ขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล  
4.  การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการท้องถิ่นและสากล 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6.  การบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
7.  การสร้างศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

 1. บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ  มีคุณธรรม   มีอัตลักษณ์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ประชาชนทุกวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3. นักศึกษา บุคลากร และชุมชน มีความรู้ และเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย สามารถน าองค์ความรู้สู่สาธารณชนและสากล 
 4. งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล 
 5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
 7. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรการศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีศักยภาพ ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
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ค่านิยมหลัก 

N  -   Network and Communication      
การสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารหลายรูปแบบ  
หมายถึง  การท างานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยน 

    เรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ  
 

P  -   Professional         
การท างานแบบมืออาชีพ  

  หมายถึง    การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
    ด าเนินงานให้แล้ว เสร็จตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

 

R  -   Responsibility      
การท างานด้วยความรับผิดชอบ  

  หมายถึง  การยึดมัน่ในคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาคุณภาพและมาตรฐาน  
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 

U  -  Unity     
การประสานสามัคคี 
หมายถึง    การท างานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝุาย และเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวทิยาการจดัการ 

ส านกังานอธิการบดี 

 กองกลาง 

กองพฒันานกัศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 

ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ท าเนียบผู้บรหิารจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อต าแหน่ง ชื่อสถานศึกษา  (ขณะด ารงต าแหน่ง) ช่วงด ารงต าแหน่ง 
1 นางนันทา        บุญยะประภัสร ครูใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม 2479 (คร่ึงปี) 
2 นางล ายอง       วิศาลดรุณกร ครูใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม 2479 - 2481 
3 นางนันทา        บุญยะประภัสร ครูใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม 2481 - 2497 
4 น.ส.บุญจนัทร ์  วงศ์รักมิตร  ครูใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม 2497 - 2501 
5 น.ส.พเยาว ์      ศรีหงส์  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม 2501 - 2508 
6 น.ส.นิตยา        วัฒนจินดา อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม 2508 - 2511 
7 ดร.นิเชต          สุนทรพทิักษ ์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม 

โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม 
วิทยาลัยครูนครปฐม  

2511 - 2514 

8 น.ส.พเยาว ์       ศรีหงส์  ผู้อ านวยการ  วิทยาลัยครูนครปฐม 2514 - 2515 
9 ดร.จรินทร์         ชาติรุ่ง ผู้อ านวยการ  

และอธิการ 
วิทยาลัยครูนครปฐม 2515 - 2523 

10 นายวิเชียร         เมนะเศวต  อธิการ วิทยาลัยครูนครปฐม 2523 - 2524 
11 นายนิทัศน ์        เพียกขุนทด  อธิการ วิทยาลัยครูนครปฐม 2524 - 2529 
12 ผศ.ดร.วรชัย       เยาวปาณ ี อธิการ วิทยาลัยครูนครปฐม 2529 - 2531 
13 ผศ.ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล  อธิการ วิทยาลัยครูนครปฐม 2531 - 2537 
14 นางเพ็ญรัตน ์     วริรักษ์  อธิการบดี สถาบนัราชภัฏนครปฐม 2537 - 2542 
15 ผศ.ดร.นิวัต       กลิ่นงาม อธิการบดี สถาบนัราชภัฏนครปฐม 2542 - 2546 
16 ผศ.ศุทธิณีย์      เถาทับนุ่ม  อธิการบดี สถาบนัราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
2546 - 2547 

17 ผศ.ดร.นิวัต      กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 2547 - 2552 
18 ผศ.สมเดช       นิลพันธุ ์ อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 2552 - 2556  
19 ผศ.สมเดช       นิลพันธุ ์ อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 2556 - ปัจจุบนั  

 

 

 

 

 

http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_01.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_01.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_02.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_03.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_04.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_05.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_06.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_07.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_08.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_09.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_10.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_11.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_12.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_13.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_14.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_15.php
http://www.npru.ac.th/info/manager/boss_15.php
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

1.  นายประสิทธ์ิ         ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร   ฉัตรศุภกลุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
3.  พลอากาศเอก ชนะ       อยู่สถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5.  นายแพทย์พินิจ        หิรัญโชต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
6.  พลต ารวจเอก วรพงษ ์  ชิวปรีชา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท     ชุนดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8.  นายสมพร   ใช้บางยาง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9.  นายสุรพันธ์    ภาษิตนิรันดร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
10. นางอุไร   ร่มโพธิหยก ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นายโอภาส   เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช    นิลพันธ์ุ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กรรมการ   
14. อาจารย์การณุย์      ด่านประดิษฐ ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
15. ดร.รังสรรค์     อินทน์จันทน ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั กรรมการ  
16. รองศาสตราจารยโ์สรจั  กายบริบูรณ ์ ผู้แทนผู้บรหิาร    กรรมการ   
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนตุตรา ตะบูนพงศ์ ผู้แทนผู้บรหิาร    กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา  ผู้แทนผู้บรหิาร    กรรมการ 
19. อาจารย์ ดร.สุพจน์   เฮงพระพรหม ผู้แทนผู้บรหิาร    กรรมการ   
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต  ด่านประดิษฐ ์ ผู้แทนคณาจารย ์    กรรมการ 
21. อาจารย์ไตรภพ   สุวรรณศรี  ผู้แทนคณาจารย ์    กรรมการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว   ผู้แทนคณาจารย ์    กรรมการ 
23. อาจารย์พรรณระพี     บุญเปลีย่น ผู้แทนคณาจารย ์    กรรมการ 
24. อาจารย์ ดร.สุวิมล      มรรควิบลูย์ชัย รองอธิการบด ี    เลขานุการ 
25. นางรัตนา         จันทนากร รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. เจ้าหน้าท่ีส านักงานอธิการบด ี         ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเดช นิลพันธ์ุ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.   รองศาสตราจารย์โสรจั  กายบริบูรณ ์  รองอธิการบด ี
3.   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหมาย เปียถนอม  รองอธิการบด ี
4.   อาจารย์ ดร.สุวมิล  มรรควิบลูย์ชัย  รองอธิการบด ี  
5.   อาจารย์ ดร.วิรตัน ์  ปิ่นแก้ว    รองอธิการบด ี
6.   อาจารย์ชัยยุธ   มณีรตัน ์   รองอธิการบด ี
7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ล าใย   ที่ปรึกษาอธิการบด ี
8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศิน ี ประทุมสุวรรณ  ที่ปรึกษาอธิการบด ี
9.   อาจารย์วัชระ     จันทร์อนันต ์  ที่ปรึกษาอธิการบด ี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศร ี   ผู้ช่วยอธิการบด ี
11. อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  ปูอมปราณ ี  ผู้ช่วยอธิการบด ี
12. อาจารย์การณุย์      ด่านประดิษฐ ์  ผู้ช่วยอธิการบด/ีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

13. ว่าท่ี ร.ต.ดร.อัมรินทร ์  อินทร์อยู ่  ผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธติ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา   คณบดีคณะครุศาสตร ์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม   คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนตุตรา ตะบูนพงศ์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
19. อาจารย์ ดร.สุพจน์  เฮงพระพรหม  ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
20. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
21. อาจารยจ์ักษ ์   จินดาวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
22. อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ ์  อาลัย   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรตัน์ คีรินทร ์   ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
24. นางรัตนา         จันทนากร  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
 
 

 

 

 

 

 



 
16 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
1.  ดร.รังสรรค์  อินทน์จันทน์    ประธานกรรมการ 
2. นายเกื้อกูล  ไทยน้อย    รองประธานกรรมการ 
3. ดร.นายแพทยถ์วัลย์  พบลาภ   กรรมการ 
4. นายแพทย์ทรงชัย  ศรีโรจนกุล   กรรมการ 
5. นายปิยวัฒน์  โตโพธิ์ไทย    กรรมการ 
6. นายเศวก   ธรรมศิริพงษ์    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ไพรัช  พันธุ์ชาตรี   กรรมการ 
8. ร้อยต ารวจตรี สฤษดิ์  สายสวาท   กรรมการ 
9. นายพชระ  ตราโต    กรรมการ 
10. นางวิลาวรรณ  วัชรารัตน์    กรรมการ 
11. นายสมเกียรติ พิณทอง    กรรมการ 
12. นายอนุพันธุ์  ธนาพันธุ์สิงห์   กรรมการ 
13. นายมานะ  กาญจนแสนส่ง   กรรมการ 
14. นายพงศ์ธร  รัชย์สิริโสภณ    กรรมการ 
15. ประธานสภานักศึกษา  ภาคปกติ   กรรมการ 
16. ประธานสภานักศึกษา  ภาค กศ.พป.  กรรมการ 
17. นายกองค์การนักศึกษา  ภาคปกติ   กรรมการ 
18. นายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.พป.  กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางพรทิพา  ด้วงพิบูลย์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

1.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมเดช   นิลพันธุ์    ประธานกรรมการ 
2.   รองศาสตราจารย์ลิขิต   กาญจนาภรณ์    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ   รอดเหตุภัย   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง   กรรมการ 
5. พลโท ดร.วีระ   วงศ์สรรค์     กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  โอทกานนท์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว   พิศาลพงศ์   กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ   กาญจนสินธุ    กรรมการ  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์   กรรมการ   
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ   กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   เปียถนอม   กรรมการและเลขานุการ  
13. อาจารย์ ดร.สุพจน์  เฮงพระพรหม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. อาจารย์แพรวพรรณ   ตรีชั้น     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 1. อาจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 2. นายพิมลศักดิ์  พ่ึงพันธ์   รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  พงศ์สิทธิกาญจนา กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อ้นล าพูล  กรรมการ 
 5. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว  กรรมการ 
 6. อาจารย์พิมพ์นารา  พิบูลจิระกานต์  กรรมการ 
 7.  อาจารย์ประพันธ์  ขันติธีระกุล  กรรมการ 
 8. อาจารย์ ดร.บุญธง  วสุริย ์   กรรมการ 
 9. นางวงษ์เดือน  ก่วยสกุล   กรรมการ 
 10. นางสาวนันท์นภัส  ประสพสุข  กรรมการ  

11. นางจรรยา   ร่มเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางพรทิพา   ด้วงพิบูลย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางกฤติมา     ธณศักดิ์กุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์โสรัจ  กายบริบูรณ์   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม   กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.วิรัตน์   ปิ่นแก้ว    กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.สุวิมล   มรรควิบูลย์ชัย   กรรมการ 
 6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี    กรรมการ 
 8. พลอากาศเอก ชนะ   อยู่สถาพร    กรรมการ 
 9. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี    กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต  ด่านประดิษฐ์   กรรมการ 
 11. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
 12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
 13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
 14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
 15. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
 16. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล   กรรมการ 
 17. อาจารย์จักษ์   จินดาวัฒน์     กรรมการ 
 18. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
 19. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล  ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์    สินลารัตน์   กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วิภา    กงกะนันทน์   กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช   จันทรศร   กรรมการ 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ    ลิ้มสุวรรณ   กรรมการ 
 6. ศาสตราจารย์เสนาะ    ติเยาว์    กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ   ปริสุทธกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายธีระศักดิ์   เปี่ยมศิริ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นางสาวฐิติมา   บุญอุปถัมภ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2556 
 ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ระดับปริญญาโท 
 

 

 

 

 

 

 ระดับปริญญาเอก 

 

 

หลักสูตร จ านวนสาขา 
1. ครุศาสตรบัณฑิต  11 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต   8 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 
6. บัญชีบัณฑิต 1 
7. นิติศาสตรบัณฑิต 1 
8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2 
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 
11. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 

รวม 46 

หลักสูตร จ านวนสาขา 
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4 
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   2 
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1 

รวม 13 

หลักสูตร จ านวนสาขา 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 

รวม 3 
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จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

คณะ/หน่วยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม
ทั้งสิ้น บริบาล 

มัธยม 
ศึกษา 

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
(กศ.พป.) 

ป.
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญา
เอก ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ 

ครุศาสตร ์ - - 1,942 - 95 151 200 - 24 2,412 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ - - 6,349 119 1,393 - 57 - 3 7,921 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี - - 5,330 - 618 - 11 - 3 5,962 

วิทยาการจัดการ - - 4,539 5 1,816 - 80 2 - 6,442 

พยาบาลศาสตร ์ - - 193 - - - - - - 193 
โรงเรียนสาธิต
มัธยม - 732 - - - - - - - 732 

ศูนย์สาธิตปฐมวัย 126 - - - - - - - - 126 

รวมท้ังสิ้น 126 732 18,353 124 3,922 151 348 2 30 23,788 

 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  

 ที่มา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
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ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
ข้าราชการพลเรือน 119 14 133 
พนักงานราชการ 1 14 15 
พนักงานมหาวิทยาลัย 291 239 530 
พนักงานโรงเรียนสาธิต 28 11 39 
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 17 - 17 
ลูกจ้างประจ า - 23 23 

รวมทั้งหมด 456 301 757 
                      ข้อมูล  ณ   กันยายน   2556 
              ที่มา  งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร 

งบประมาณ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามแหล่งของเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  2556 

แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 410,999,400 62.56 

งบประมาณเงินรายได้ 245,996,240 37.44 

รวม 656,995,640 100.00 

(รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี 2556) 

 

ที่ดิน อาคารสถานที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีที่ดินจ านวน  229 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา  มีอาคารทั้งสิ้น  39 อาคาร     

แยกเป็นห้องเรียนจ านวน  187  ห้อง  ห้องปฏิบัติการจ านวน  171 ห้อง  ห้องพักอาจารย์  จ านวน 153 ห้อง  

ส านักงาน  61  ห้อง  ห้องประชุมจ านวน  50 ห้อง  และห้องอ่ืนๆ จ านวน 300 ห้อง   
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นโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นไปอย่างมี

ระบบและกลไกที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงก าหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

 
นโยบาย 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินการภายใน และมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดโดยเน้นให้ทุกหน่วยงานน า
ระบบประกันคุณภาพไปใช้เพื่อให้เกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท าระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  ติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในมีการ
ด าเนินการตามเปูาหมาย   และวัตถุประสงค์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบ  การตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก   
ตลอดจนประสานกับงานประกันคุณภาพการศึกษา    ในการจัดท าแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าป ี

3. ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นประจ าภายใต้กรอบ
และมาตรฐานที่ก าหนด  เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการพัฒนา
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลสรุปของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานประจ าปีที่เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

4. ผู้บริหารของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงาน
ภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. สนับสนุนและส่งเสริมระบบเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  และท้องถิ่น 
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แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย โดยให้ประชาคมมีส่วนร่วม 
2. หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานให้ทุกหน่วยงาน

ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน เพ่ือจัดท า

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
5. เสริมสร้างความเข้าใจ  เน้นให้เห็นความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัด

กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบและตระหนักถึง
ความส าคัญ (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้บรรลุผลตาม
เกณฑ์ (Achievement)   

6. จัดให้มีการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให้การตรวจสอบและการประเมินมี
มาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 

7. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ ส านัก จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ท่ีก าหนด 

8. จัดให้มีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน โดยน าผลการ
ด าเนินงานและการประเมินตนเองของหน่วยงานมาสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 

9. ให้ทุกหน่วยงานน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการ
ท างาน  และวางแผนในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

10. ก าหนดให้มีการส่งมอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารเพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีความต่อเนื่อง 

11. มีเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน รวมถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งในด้านการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 

12. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา 
ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด  ในการพัฒนางานและประเมิน
คุณภาพบัณฑิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

13. มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูล  ข่าวสาร  จัดกิจกรรมและผล การด าเนินงาน เพ่ือ
เผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานและใน
มหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลและเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพ  การศึกษาของหน่วยงานและสร้างความ
มั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการของมหาวิทยาลัยต่อผู้รับบริการ 
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สวนที่
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ    
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : กองนโยบายและแผน 
เกณฑ์มาตรฐาน :     
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับ

นโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบ
จากสถาบัน โดยเป็นแผนที่ เชื่ อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559)   

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 2553-2556 (ฉบับปรับปรุง ปี 2556) 
(1.1-1-1) มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นฯ (1.1-1-2)  
       โ ด ย ก า ร จั ด ท า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ภายในเข้ามามีส่วนร่วมดังค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ที่ 317 /2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) (1.1-1-3) และได้มีการ
จัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังรายงาน
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(1.1-1-4)  
         ซึ่ งแผนยุทธศาสตร์ดั งกล่าวได้รับความ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากการ
ประชุมครั้งที่ 7/2555 ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 
2555 (1.1-1-5) และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบ ดังรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 6/2555 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 (1.1-1-6) 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ราชภัฏ  จุ ด เน้นของกลุ่ มสถาบัน  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ดังตารางวิเคราะห์
ความสอดคล้อง (1.1-1-7) 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน 

       มหาวิทยาลัยฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
       1. การรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมรับทราบการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯและแจ้ง
ให้หน่วยงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดัง
ร า ย ง านกา รประชุ ม คณะกร รมการบริ ห า ร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2555 อังคารที่ 17 เมษายน 
2555 (1.1-2-1)  
       2. กองนโยบายและแผนได้ขอเชิญคณบดี/
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน เพ่ือจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ดัง
บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน ที่ 350/2555 
เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-2-2) 
ดั ง ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได้จัดท าขึ้นระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯ กับคณะ/ส านัก/สถาบัน (1.1-2-3) 
เพ่ือท าข้อตกลงร่วมภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 10 
หน่วยงาน โดยก าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานได้
ด า เนินงานตามพันธกิจต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดให้  
       3.  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์ของกอง
นโยบายและแผน (1.1-2-4) เพ่ือให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกได้รับทราบทั่วถึง 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 มี ก ร ะบ วน ก า ร แป ล งแ ผ นก ลยุ ท ธ์ เ ป็ น

แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

        มหาวิทยาลัยฯมีกระบวนการแปลงแผน 
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดัง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปี พ.ศ. 2553-2556 (ฉบับปรับปรุง 
2556 )  ( 1 . 1 -3 -1 )  แล ะแผนปฏิ บั ติ ร าช กา ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
2556 (1.1 -3 -2) โดยการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ 
(Strategic map) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(1.1-3-3) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการ 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

          มหาวิทยาลัยฯ มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัด
แล ะค่ า เปู า หม ายขอ งแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ดั ง แ ผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม 2553 -
2556 (ฉบับปรับปรุ ง 2556) (1.1 -4 -1) และ
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-4-2) เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ 

          ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด้ ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนงาน/
โค ร งกา รที่ ก า หนดดั ง ร า ย ง านการ เบิ กจ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (1.1-5-1)  

6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

          มหาวิทยาลั ยฯ  มี การติ ดตามผลการ
ด า เ นิ น ง านต ามตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ ร่ ว มล งน ามกั บ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ต่างๆบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดและเป็นไปตาม
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ โดยให้หน่วยงานรายงานผล
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน 
(1.1-6-1)และ รายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ 12 
เดือน (1.1-6-2) ต่อมหาวิทยาลัย 

7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

      มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยสภามหาวิทยาลัย ดังค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
2/2556 เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
(1.1 -7 -1) โดยคณะกรรมการฯชุดดั งกล่าวได้
ประ เมินผลการด า เนิ น งานตั วชี้ วั ดตามแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ดังรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี งบประมาณ 2556 (1 
ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) (1.1-7-2) 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 21 /2556 ในวันอังคารที่ 19 
พฤศจิกายน 2556 (1.1-7-3) และรายงานผลต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ดังรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2557 วันเสาร์ที่  1 
กุมภาพันธ์  2557 (1.1-7-4)  

8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

    มหาวิ ทยาลั ยฯ มี การน าผลการพิ จารณา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ 
ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ดัง  Improvement  Paln  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(1.1-8-1) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
(1.1-8-2) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557(1.1-8-3) 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 7 ข้อ มีการด าเนินการ  8  ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีแผนยุทธศาสตร์ที่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายและมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 
แนวทางเสริม :  
 ในการท าแผนยุทธศาสตร์ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (อาจใช้การ
สัมภาษณ์หรือสอบถาม) เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือประเด็นตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนน ามาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
  

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งข้อมูล 
1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2553-2556 

(ฉบับปรับปรุง ปี 2556) 
กองนโยบายและแผน 

1.1-1-2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กองนโยบายและแผน 
1.1-1-3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ 317 /2555 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556) 

กองนโยบายและแผน 

1.1-1-4 รายงานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

กองนโยบายและแผน 

1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2555 ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งข้อมูล 

1.1-1-6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6 /2555 วันเสาร์ที่ 
28 เมษายน 2555 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

1.1-1-7 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง กองนโยบายและแผน 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7 / 

2555 อังคารที่ 17 เมษายน 2555 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

1.1-2-2 บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน ที่ 350/2555 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

กองนโยบายและแผน 

1.1-2-3 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

กองนโยบายและแผน 

1.1-2-4 เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

1.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี พ.ศ. 
2553-2556 (ฉบับปรับปรุง 2556) 

กองนโยบายและแผน 

1.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

กองนโยบายและแผน 

1.1-3-3 แผนที่กลยุทธ์(Strategic map) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองนโยบายและแผน 
1.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม 2553-2556 (ฉบับ

ปรับปรุง 2556) 
กองนโยบายและแผน 

1.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

กองนโยบายและแผน 

1.1-5-1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 กองนโยบายและแผน 

1.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน 

กองนโยบายและแผน 

1.1-6-2 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน 

กองนโยบายและแผน 

1.1-7-1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

งานประชุมและพิธีการ 

1.1-7-2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) 

งานประชุมและพิธีการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งข้อมูล 

1.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 21 
/2556 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

1.1-7-4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 1 
กุมภาพันธ์  2557 (1.1-7-4) 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

1.1-8-1 Improvement Paln มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

งานประกันคุณภาพ 

1.1-8-2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

กองนโยบายและแผน 

1.1-8-3 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

กองนโยบายและแผน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 16 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 

ค าอธิบาย 
 

อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้
ก าหนดอัตลักษณ์ ดังนี้  "จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น" 
 

ตัวบ่งชี้ 16.1   :  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อน าไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการก าหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ  อัตลักษณ์ของ
สถาบัน “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” เป็นโครงการ
พัฒนา  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

ตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556  
(สมศ.16.1-1-1) โครงการตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  -  โครงการพี่สอนน้องเพ่ือสนับสนุนโครงการกอง 

ทุนการศึกษา เทอม 3 (สมศ.16.1-1-2)  
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
น้องนักเรียนบ้านพุน้ าร้อน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา (สมศ.16.1-1-3) 

2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตามโครงการพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้สร้างระบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
และบุคลากร คือก าหนดให้โครงการย่อยของโครงการ
พัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเป็นส่วนร่วม
ในการบูรณาการร่วมกับชุมชน (Flowchart ระบบการ
มีส่วนร่วม) (สมศ.16.1-2-1)  มีโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับน้องนักเรียนบ้านพุ
น้ าร้อน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการกอง
ทุนการศึกษา (สมศ.16.1-2-2)  และโครงการสาน
สัมพันธ์ มรน. ค่ายเยาวชนอาเซียน : อัตลักษณ์ร่วมของ
อาเซียน (สมศ.16.1-2-3) 

3 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดท าแบบประเมิน
ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการตามอัตลักษณ์ 
และมีผลการประเมิน 4.62 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 
5  โดยใช้ผลประเมินจากโครง 
- พ่ีสอนน้องเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา 
เทอม 3 ผลการประเมิน 4.42 จากคะแนนเต็ม 5  
(สมศ.16.1-3-1) 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับน้อง
นักเรียนบ้านพุน้ าร้อน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภายใต้
โครงการกองทุนการศึกษา ผลการประเมิน 4.81 จาก
คะแนนเต็ม 5 (สมศ.16.1-3-2) 

4 ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

ผลจากการด าเนินโครงการตามอัตลักษณ์ ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับสังคม 
โดยสังคมหรือชุมชนได้มอบเกียรติบัตรรับรองว่า  



 
37 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นหน่วยงานที่ให้การ 

สนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาตามโครงการตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมศ.16.1-4-1) 

5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
เกียรติบัตรรับรองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาตามโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(สมศ.16.1-5-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ปฏิบัติได้  3 ข้อ ปฏิบัติได้  5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีโครงการที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรตามอัตลักษณ์ หลาย
โครงการ ซึ่งโครงการที่มี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
อย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนับสนุนและด าเนินการ
จัดโครงการเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
สมศ.16.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ปีงบประมาณ 2556 

แสดงถึงโครงการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กองแผนและนโยบาย 

 
สมศ.16.1-1-2 
สมศ.16.1-1-3 

โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-  โครงการพ่ีสอนน้องเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา  
เทอม 3  
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับน้องนักเรียน
บ้านพุน้ าร้อน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการกอง
ทุนการศึกษา  

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

สมศ.16.1-2-1  Flowchart ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

กองแผนและนโยบาย 

สมศ.16.1.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับน้องนักเรียนบ้าน
พุน้ าร้อน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา    

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

สมศ.16.1.2.3 โครงการสานสัมพันธ์ มรน. ค่ายเยาวชนอาเซียน : อัตลักษณ์ร่วมของ
อาเซียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

สมศ.16.1-4-1 เกียรติบัตรรับรองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ตามโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

สมศ.16.1-5-1 เกียรติบัตรรับรองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ตามโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2    :   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในประเด็น 

เกี่ยวกับอัตลักษณ์  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
วิธีการค านวณ 
   
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2556 มีการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีประเด็น

ค าถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” โดยส่งแบบประเมินไปยังผู้ใช้บัณฑิตและเก็บรวบรวม
ข้อมูลรายคณะต่างๆ ดังนี้ 

คณะ จ านวน
บัณฑิตที่จบ 

จ านวน
แบบสอบถาม      

ที่ได้รับ 

ผลรวมของค่า
คะแนนการ

ประเมินบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึง
พอใจ 

S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

วิทยาศาสตร์ฯ 384 187 914 4.89 0.34 มากที่สุด 
มนุษยศาสตร์ฯ 690 200 940 4.70 0.47 มากที่สุด 
วิทยาการจัดการ 700 352 1474 4.39 0.02 มากที่สุด 
ครุศาสตร์ 125 34 159 4.67 0.56 มากที่สุด 
รวม 1899 773 3487 4.51 0.34 มากที่สุด 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 3,487 

 =   4.51 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด   773  คน 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย  3.00 ค่าเฉลี่ย  4.51 4.51 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในประเด็น
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เป็นที่น่าพึงพอใจ 

ควรเก็บข้อมูลจากบัณฑิตที่จบให้มากขึ้น 

 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
สมศ.16.2-1-1 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ของแต่ละคณะ                  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีการศึกษา 2556 
สสว 
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ตัวบ่งชี้ 17  :  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถาบัน (สมศ.)  

ค าอธิบาย 
เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง

ของสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ก าหนดเอกลักษณ์  "บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น" 

 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน

ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาโดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บูรณาการ
ความรู้  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” โดยความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย (สมศ.17.1-1-1) (สมศ.17.1-1-2) 

2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยมีระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด เพ่ือให้
สถาบันเกิดเอกลักษณ์ “บูรณาการความรู้ เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น” (Flowchart ระบบการมีส่วนร่วม)  
(สมศ.17.1-2-1)  โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริม  สนับสนุน
ให้มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือ
โครงการที่เสริมสร้างคุณประโยชน์แก่ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณีไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
ก าหนดให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการด้วยกัน คือโครงการพ่ีสอนน้องเพ่ือ
สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา เทอม 3  
(สมศ.17.1-2-2) 

3 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร
เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้นและ
จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 
5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดท าแบบประเมินความ
คิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการตามจุดเน้นและ
จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย  



 
41 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  และมีผลการประเมิน 4.42 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินโครงการ   พ่ีสอนน้องเพ่ือสนับสนุน
โครงการกองทุนการศึกษา เทอม 3  (สมศ.17.1-3-1) 

4 ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

ผลจากการด าเนินโครงการตามอัตลักษณ์ ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับสังคม 
โดยสังคมหรือชุมชนได้มอบเกียรติบัตรรับรองว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาตามโครงการตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมศ.17.1-4-1)  

5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนดและได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
เกียรติบัตรรับรองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาตามโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(สมศ.17.1-5-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่พัฒนา
เอกลักษณ์ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรท าการ
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์
อย่างต่อเนื่อง 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
สมศ.17.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ฝุายนโยบายและแผน 
สมศ.17.1-1-2 Flowchart ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ

ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
กองแผนและนโยบาย 

สมศ.17.1-2-2 โครงการพี่สอนน้องเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา เทอม 3 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
สมศ.17.1-3-1 โครงการพี่สอนน้องเพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา เทอม 3 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
สมศ.17.1-4-1 เกยีรติบัตรรับรองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นหน่วยงานที่ให้

การสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ตามโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

สมศ.17.1-5-1 เกียรติบัตรรับรองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ตามโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี/ อาจารย์พฤกษ์ โปุงส าโรง/ อาจารย์ธารา จันทร์อนุ  
  อาจารย์ผุสดี  ปทุมารักษ์/ ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ/ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์/ 
  ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ/ อาจารย์เอกชัย ไวยโส/ นางสาวนาฎถยา แดงเย็น 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ

ปรับปรุ งหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีระบบและกลไกในการ
เปิดหลักสูตรใหม่และแนวทางปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง แนวปฏิบัติการเปิด
และการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(2.1-1-1) โดยก่อนเปิดหลักสูตรมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่
แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร (2.1-1-2) 
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการควบคุมและก ากับการใช้
หลักสูตร (2.1-1-3)  และทุกๆ 5 ปีมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
(2.1-1-4)  มีระเบียบในการจัดการเรียนการสอนโดย
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 
2555  (2.1-1-5) ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของคณะครุศาสตร์มีการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา 
(2.1-1-6) หลักสูตรพยาบาลของคณะพยาบาลได้รับ
การรับรองจากสภาการพยาบาล (2.1-1-7) และ
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้รับการรับรองจากสภา
วิศวกรรม (2.1-1-8) 

2 มี ระบบและกลไกการปิ ดหลั กสู ตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีระบบและกลไกในการ
ปิดหลักสูตรใหม่และแนวทางปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดและการปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2.1-2-1) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง 
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้
กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก)  ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรอง
หลักสู ตรจากสภาหรือองค์กรวิ ชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย  
 
 
(หมาย เหตุ  :  ส าหรั บหลักสู ตร เก่ าหรื อ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555  ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 
 
 
 

หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปร ับปรุง ท ุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระด ับอดุมศึกษา และกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระด ับอดุมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับหลักส ูตรที่มีสภา
หรอืองค์กรวิชาชีพได้รับการรับรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาช ีพ (2.1-3-1) 

 
โดยทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานตามมาตรฐาน 
หลักสูตร คือ  
1) ในแต่ละหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วน
ร่วมในการประชุม วางแผน ต ิดตามและ ทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรทุกหลักสูตร(2.1-3-2) 
2) ทุกหลักสูตร มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ 
มคอ 2 ที่สอดคล้องก ับกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ 
(2.1-3-3)  
3) ทุกหลักสูตร ม ีรายละเอ ียดรายวิชา ตามแบบ 
มคอ 3 ก่อนการเปิดสอนในทุกภาคการศึกษาทุก
รายว ิชา (2.1-3-4) (2.1-3-5)    
4) ทุกหลักสูตร มีรายงานผลการด าเนินรายว ิชา ตาม
แบบ มคอ 5 ทุกรายวิชา (2.1-3-6) (2.1-3-7)   

 5) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหล ักสูตรตาม
แบบ มคอ 7 ทุกหลักสูตร (2.1-3-8)   
6) มีการสอบเก ็บคะแนน และ ทวนสอบผลส ัมฤทธิ์ 
(2.1-3-9)  
7) มี การปรับปรุงกลยุทธ์การสอน การประเมินผลการ 
เรียนรู้ จากผลตามท่ีรายงานใน มคอ 7 ของทุก
หลักสูตรของป ีที่ผ่านมา (2.1-3-10)  
8) อาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลัยได ้รับการปฐมนิเทศด ้าน
การจัดการเรียนการสอน(2.1-3-11)   
9) ในรอบปปีระเมินอาจารย์ประจ าในทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ได้ร ับการพ ัฒนาทางวิชาการทุกคน  
(2.1-3-12)  
10) บุคลากรสนับสนุนการเรียน การสอน ได ้รับการ
พ ัฒนาว ิชาการ ในรอบป ีประเมิน (2.1-3-13) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี

การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่ ง ช าติ  จ ะต้ อ งค วบคุ มก า กั บ ให้ ก า ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร   

ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการ
แต่งต ั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มี
การด า เนินการด ้านหลักส ูตรโดยได้มีการแต่ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร(2.1-4-1) ทั้งนี้ยังได้มี
การก ากับควบคุมให้มีการจัดท ารายละเอียดรายวิชา
ในทุกหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน(2.1-4-2) และมี
การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (2.1-4-3) 
รวมทั้งจัดประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด (2.1-4-4) 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี
การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ช าติ  จ ะต้ อ งค วบคุ มก า กั บ ให้ ก า ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ร ะดั บ อุ ดม ศึ กษ าและ กรอบมาต ร ฐ านคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประจ าคณะ (2.1-5-1) และ คณะกรรมการประเมินผล
การด า เนิน งานตามรายละเ อียดของหลั กสู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2.1-5-2) ซึ่งได้มีการ
ก ากับควบคุมการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามที่ปรากฏ
ในรายละเอียดรายวิชาในทุกหลักสูตรก่อนเปิดภาค
เรียน (2.1-5-3) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(2.1-5-4) และแบบประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด (2.1-5-5) 

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

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐานแสดง : 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
2.1-1-1 ระบบและกลไกการเปิดปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สสว. 
2.1-1-2 ระบบและกลไกการเปิดปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สสว. 
2.1-3-1 เอกสารแสดงการรับรองหลักสูตรตามมารตฐานวิชาชีพ สสว. 
2.1-3-2 รายงานการประชุม กล่าวถึงการติดตามการดำเนินงานหลักสูตร  

(หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องรายงานการประชุม ยังไม่มีชัดเจน) 
สสว. 

2.1-3-3 เล่ม มคอ 2 หลักสูตร ทุกหลักสูตร สสว. 
2.1-3-4 สรปุรายการส่ง มคอ 3  ภาคเรยีนที่ 1/2556 , 2/2556 คณะ 
2.1-3-5 มคอ 3 ทุกรายวิชา คณะ 
2.1-3-6 สรปุรายการส่ง มคอ 5 ภาคเรยีนที ่1/2556 , 2/2556 คณะ 
2.1-3-7 มคอ 5  คณะ 
2.1-3-8 มคอ 7 ทุกหลักสูตร สสว. 
2.1-3-9 หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการทวนสอบ  สสว. 
2.1-3-10 รายงานการประชุมกล่าวถึงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

จากผล มคอ 7 (หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน) 

สสว. 

2.1-3-11 ค าสั่ง ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สสว. 
2.1-3-12 คำสั่ง อบรมคณาจารย์ สสว. 
2.1-3-13 คำสั่งอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน สสว. 
2.1-4-1 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร คณะ 
2.1-4-2 รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 คณะ 
2.1-4-3 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 คณะ 
2.1-4-4 รายงานผลการด าเนินหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 คณะ 
2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ คณะ 
2.1-5-2 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการด า เนินงานตาม

รายละเอียดของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
2.1-5-3 รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 คณะ 
2.1-5-4 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 คณะ 
2.1-5-5 รายงานผลการด าเนินหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 คณะ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    : ปัจจัยน าเข้า   
การเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี/ อาจารย์สุมาลี  สิกเสน/  
    นางสาวนิรมล  โชคธนานนท์/ นางสาวนาฎถยา  แดงเย็น/ 
    นางสาววรางค์ศิริ  วโรดมรุจิรานนท์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันใน     การผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน  
 

เกณฑ์การประเมิน    :  เกณฑ์การประเมินจากแนวทางต่อไปนี้ 
 ใช้การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 โดยใช้
เกณฑ์  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ  :   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   
             
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

                      
คะแนนที่ได้    =       
 
 

                       ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก              x  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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หมายเหตุ : 
1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ  มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า หน้า 27 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ านวน  97.5 คน จากจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 410 คน (อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
จริง 397 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 13 คน ) คิดเป็นร้อยละ 23.78 เทียบเป็นระดับคะแนน 3.96 คะแนน 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 23.78 3.96 คะแนน 
   บรรล ุ

ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

2.2-1-1 บัญชีรายชื่ออาจารย์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 กจ./คณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3       : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    : ปัจจัยน าเข้า   
การเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี/ อาจารย์สุมาลี  สิกเสน/  
    นางสาวนิรมล  โชคธนานนท์/ นางสาวนาฎถยา  แดงเย็น/ 
    นางสาววรางค์ศิริ  วโรดมรุจิรานนท์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ ตามพันธกิจของสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน   : เกณฑ์การประเมินจากแนวทางต่อไปนี้ 
 ใช้การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  โดย
ใช้เกณฑ์ดังนี ้

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ   :   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =    
             
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนที่ได้    =       
 
 
หมายเหตุ : 

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือก 

เหมือนกับสถาบัน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ           x  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   x 100                     
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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ผลการด าเนินงาน :  
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน   
46 คน ( ผศ. 37 คน  และรศ. 9 คน ) จากจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 410 คน  
(อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 397 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 13 คน ) คิดเป็นร้อยละ 11.22 เทียบเป็นระดับ
คะแนน  0.94 คะแนน 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 18 ร้อยละ 11.22 0.94 คะแนน 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 

แหล่งของข้อมูล 
2.3-1-1 บัญชีรายชื่ออาจารย์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 กจ./คณะ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี/ อาจารย์พฤกษ์ โปุงส าโรง/ อาจารย์ธารา จันทร์อนุ  
  อาจารย์ผุสดี  ปทุมารักษ์/ ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ/ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์/ 
  ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ/ อาจารย์เอกชัย ไวยโส/ นางสาวนาฎถยา แดงเย็น 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์

ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีแผนการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ การสอน และเทคนิคการ
วัดผล (2.4-1-1) นอกจากนี้ ในส่วนของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีแผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(2.4-1-2) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ตาม
แผนที่ก าหนด โดยมีโครงการและกิจกรรมที่รองรับตาม
แผน เช่นโครงการอบรมอาจารย์ (2.4-2-1) การให้ทุน
ศึกษาต่อ/ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  โครงการอบรม
อาจารย์ใหม่ (2.4-2-2) (2.4-2-3) (2.4-2-4) เป็นต้น 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มี
โครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร (2.4-3-1) นอกจากนี้ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ยังมีการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากร จัดให้มีพ้ืนที่ท างานที่ดี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการท างาน เป็นต้น (2.4-3-2) 

4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการ เรียนรู้ ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์ และบุคลากรน าความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้  
ในการจัดการเรียนการสอน และวัดผล จนถึงการ
ปฏิบัติงาน โดยมีคณะเป็นผู้ติดตามดูแลด้านการเรียน
การสอน การวัดผล (2.4 -4-1)และส านักส่งเสริม
วิชาการ ดูแลติดตามบุคลากรของส านักในการใช้ความรู้
ในการปฏิบัติงาน (2.4-4-2) 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ 
และบุคลากร โดยมีคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร(2.4-5-1) 
และมีคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาจรรยาบรรณบุคลากรเป็นผู้ดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรถือปฏิบัติ (2.4-5-2) 

6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริ ห ารและการ พัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์ ซึ่งด าเนินการ   ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย (2.4-6-1)  และมีการประเมินความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ของส านักส่งเสริมวิชาการ (2.4-6-2) 

7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย(2.4-7-1) 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน
ของส านัก (2.4-7-2) 
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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 
หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
7  ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐานแสดง : 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
2.4-1-1 แผนพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สสว 
2.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สสว 
2.4-2-1 โครงการอบรมอาจารย์ สสว 
2.4-2-2 ข้อมูลการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานอาจารย์ สสว 
2.4-2-3 ข้อมูลการฝึกอบรม ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน ส านักส่งเสริมวิชาการฯ สสว 
2.4-2-4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากร สถาบันภาษา 
2.4-3-1 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ส านักงานอธิการ 
2.4-3-2 ข้อมูล/ภาพถ่าย งานเลี้ยงปีใหม่ สถานที่ท างาน เครื่องอ านวยความสะดวกใน

การท างาน 
สสว 

2.4-4-1 ระบบการติดตามการใช้ความรู้ ทักษะจากการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียน
การสอน การวัดผล 

สสว 

2.4-4-2 ระบบติดตามการใช้ความรู้ ทักษะจากการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักฯ สสว 
2.4-5-1 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กจ. 
2.4-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินผลและการพัฒนา

จรรยาบรรณบุคลากร 
ส านักงานอธิการ 

2.4-6-1 ข้อมูลสรุปการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาคณาจารย์((รายงานการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง) 

สสว 

2.4-6-2 ข้อมูลสรุปการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักฯ(รายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง) 

สสว 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

2.4-7-1 ข้อมูลสรุปการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาคณาจารย์((รายงานการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง) 

สสว. 

2.4-7-2 ข้อมูลสรุปการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักฯ(รายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง) 

สสว 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5    :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ :   อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู/ อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม/ นายธนากร  โพธิยาลัย 
    นางสาวรัตนาวดี แพรอัตร์/อาจารย์สุมาลี สิกเสน/ นางสาวนิรมล โชคธนานนท์ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามี

เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเครื่อง 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการฯ และหน่วยงาน
ต่างๆในมหาวิทยาลัย ไดจ้ัดเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ให้บริการแก่นักศึกษา ซึ่งส านักคอมพิวเตอร์ ได้
ด าเนินการส ารวจจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่
จัดให้บริการ มีจ านวนทั้งสิ้น 2,149 เครื่อง (2.5-1-1) 
รวมถึงโน้ตบุ๊ก ซึ่งได้ลงทะเบียนใช้ระบบมีจ านวน
มากกว่า 3,000 ระเบียน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีค่า FTES 
จากจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 18,024.47 คน 
และระดับบัณฑิตศึกษา 208.42 รวมค่า FTES เป็น 
18,232.89 (2.5-1-2) ซึ่งเมื่อเทียบอัตรากับ จ านวน
นักศึกษาเท่ากับ 3.54 FTES : 1 เครื่อง 

2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีการ
ฝึ กอบรมการ ใช้ ง านแก่ นั กศึ กษาทุ กปี
การศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยฯ มีส านักวิทยบริการฯ จัดบริการ
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์, บริการ
ฐานข้อมูล Ebook ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ , 
บริการกฤตภาคออนไลน์, บริการฐานข้อมูล digital 
collection , บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ (2.5-2-1) ซึ่งได้จัดอบรมการใช้งานให้กับ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการทุกปีการศึกษา (2.5-2-2) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ชื่ อ ม ต่ อ
อินเตอร์เน็ต 

มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา โดยมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน นอกจากนี้ ยังสนับสนุน
อุปกรณ์การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
สืบค้น สื่อโสตวัสดุต่างๆ (2.5-3-1) และจุดบริการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (2.5-3-2)  

4 มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ 
อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็นอื่นๆ ได้แก่ ระบบบริการสารสนเทศด้านงาน
บริการการศึกษา (2.5-4-1) มีส่วนงานให้บริการอนามัย
และรักษาพยาบาลโดยร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม
จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เพ่ือบริการแก่ ประชาชน 
บุคลากร และนักศึกษา (2.5-4-2) รวมถึงมีการ
จัดบริการด้านอาหาร โดยมีโรงอาหาร 2 โรง (2.5-4-3) 
และมีสนามกีฬาส าหรับบริการ (2.5-4-4)  

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง 
ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัย จัดให้มีสาธารณูปโภค และรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ คือ มีประปา ไฟฟูา การ
จัดการขยะแบบคัดแยกประเภทของขยะแต่ละชนิด 
และมีการจัดโครงการซ้อมปูองกันอัคคีภัย (2.5-5-1)  
 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 
– 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการด้านต่างๆ 
ได้รับการประเมินคุณภาพของการบริการ โดยความ
ร่วมมือของส านักงานสถิติแห่งชาติ และ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีผลการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ โดยรวมเฉลี่ย 3.9895 (2.5-6-1)  

7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
ก า ย ภ า พ ที่ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ 

มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านต่างๆ ทั้งส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งรับผิดชอบด้าน
ระบบสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา (2.5-7-1) 
และส านักงานอธิการ ซึ่งรับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค 
และความปลอดภัย (2.5-7-2)  
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จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมีค่า FTES จากจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 18,024.47 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 208.42 รวมค่า FTES เป็น 18,232.89 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  3 

หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
7  ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.5-1-1 เอกสารแสดงจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
ในมหาวิทยาลัยฯ  

ส านักวิทยฯ  

2.5-1-2 เอกสารแสดงจานวนนักศึกษา FTES  กองนโยบายและแผน  
2.5-2-1 เอกสารแสดงรายการฐานข้อมูล  ส านักวิทยบริการ  
2.5-2-2 เอกสารแสดงการจัดอบรมการสืบค้นข้อมูล  ส านักวิทยบริการ  
2.5-2-3 การใหบ้ริการห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ส านักวิทยบริการ  
2.5-2-4 คู่มือระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS)  ส านักวิทยบริการ  
2.5-3-1 รูปภาพแสดงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ส่งเสริม

การเรียนการสอน  
ส านักวิทยบริการ  

2.5-3-2 เอกสารแสดงจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ส านักวิทยบริการ  
2.5-4-1 คู่มือระบบบริการสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา(ระบบ MIS)  สสว.  
2.5-4-2 รูปภาพแสดงห้องพยาบาล และการให้บริการ  ส านักงานอธิการ  
2.5-4-3 รูปภาพแสดงโรงอาหาร  ส านักงานอธิการ  
2.5-4-4 รูปภาพแสดงสนามกีฬาในมหาวิทยาลัย  ส านักงานอธิการ  
2.5-5-1 รูปภาพแสดงระบบสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัย  ส านักงานอธิการ  
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

2.5-5-2 ค าสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาความปลดภัย และปูองกันอัคคีภัย /
เอกสารกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย / การซ้อมปูองกันอัคคีภัย  

ส านักงานอธิการ  

2.5-6-1 แบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แบบส ารวจส านักงานสถิติแห่งชาติ) 

กองนโยบายและแผน 

2.5-7-1 แผนพัฒนาการจัดบริการด้านต่าง ๆ สสว./ สนอ. 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี/ อาจารย์พฤกษ์ โปุงส าโรง/ อาจารย์ธารา จันทร์อนุ  
  อาจารย์ผุสดี  ปทุมารักษ์/ ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ/ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์/ 
  ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ/ อาจารย์เอกชัย ไวยโส/ นางสาวนาฎถยา แดงเย็น 
เกณฑ์มาตรฐาน   :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (2.6-1-1) โดยก าหนดอาจารย์ผู้สอนทุก
คนจัดท า  มคอ.3 และมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ซึ่งแสดงใน มคอ.3 ของ
รายวิชา (2.6-1-2) 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ ามี )  ก่อนการ เปิ ดสอนในแต่ ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในทุกหลักสูตร มีการก าหนดรายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอน ตามที่
ได้ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ลงใน มคอ.3 (2.6-2-1) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น ในรายวิชา การ
สัมมา การฝึกประสบการณ์ การศึกษาเอกเทศ 
การศึกษาดูงาน การเข้าค่ายอาสาพัฒนา เป็นต้น ซึ่ง
ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 ของตัวเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตร 
(2.6-3-1) 

4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ
จากหน่วยงาน หรือชุมขนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการสอนทุกหลักสูตร เช่น แต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ(2.6-4-1) และ เชิญวิทยากรภายนอกบรรยาย
เสริมความรู้ (2.6-4-2)  

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการจ ัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจาก การว ิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ใน
หลายรายว ิชา (2.6-5-1) และมีการน าไปใช้ในการ
สอนโดยได้ระบุไว้ใน มคอ.3  ของรายวิชาที่ได้ท าวิจัย 
(2.6-5-2) 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้แต่ละคณะด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยมีผลการประเมินเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.51  ตามที่ปรากฏใน รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจขอผู้เรียน (2.6-6-1) 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
ก า ร ส อน  ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส อน  ห รื อ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้
ทุกรายวิชาได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้  ทุกรายวิชา โดยให้จัดท าไว้ใน มคอ.5 
(2.6-7-1) 
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เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐานแสดง : 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
2.6-1-1 เอกสารระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สสว 

2.6-1-2 เอกสารสรุปรายการ มคอ3. คณะ 
2.6-2-1 เอกสารสรุปรายการ มคอ 3. คณะ 
2.6-3-1 มคอ 2. ทุกหลักสูตร สสว 
2.6-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สสว 
2.6-4-2 จดหมายเชิญเชิญวิทยากร คณะ 
2.6-5-1 เอกสาร ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน คณะ/หลักสูตร 
2.6-5-2 มคอ 3 ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในชั้นเรียน คณะ/หลักสูตร 
2.6-6-1 สรุปผลประเมินการสอน แยกรายคณะ คณะ 
2.6-7-1 มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา คณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  (สกอ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี/ อาจารย์พฤกษ์ โปุงส าโรง/ อาจารย์ธารา จันทร์อนุ  
  อาจารย์ผุสดี  ปทุมารักษ์/ ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ/ อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์/ 
  ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ/ อาจารย์เอกชัย ไวยโส/ นางสาวนาฎถยา แดงเย็น 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึ ง

ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษา
ของหลักสูตร  

ทุกหลักสูตรมีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
น ามาใช้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. 
ก าหนด ตามที่ปรากฏภายในเล่มหลักสูตร (2.7-1-1) 

2 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์  ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ทุกหลักสูตร น าผลการส ารวจมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะของบัณฑิต ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  เช่น ปรับปรุงให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา ใน
หลักสูตรปรับปรุง ตามท่ีปรากฏภายในเล่มหลักสูตร 
(2.7-2-1) 

3 มีการส่ ง เสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ งด้าน
บุ ค ล า ก ร  เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมทรัพยากรทางด้าน
บุคลากร เช่น แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (2.7-3-1) จัดสรร
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน (2.7-3-2) และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต (2.7-3-3)  ในการจัด
โครงการต่างๆ 

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือ 
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

มีระบบแปละกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานงานในที่ประชุม
ระหว่างสถาบัน ระดับ ชาติ นานาชาติ โดยจัดท าเป็น
แผนผังขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ (2.7-4-1)  

 



 
60 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน 

มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีโครงการ
ค่ายวิชาการ (2.7-5-1) ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  และ โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
จัดโดยคณะต่างๆ (2.7-5-2)  

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐานแสดง : 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
2.7-1-1 สรุปรายงานผลส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
คณะ/หลักสูตร 

2.7-2-1 เอกสาร  มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง แสดงรายวิชา ที่มีการปรับปรุง สสว 
2.7-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ สสว 
2.7-3-2 สรุปงบประมาณเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอน สสว 
2.7-3-3 สรุปรายการงบประมาณโครงการเพ่ือการพัฒนาบัณฑิต สสว 
2.7-4-1 ผังระบบและกลไกการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมงานวิชาการและ

น าเสนอผลงาน 
สสว 

2.7-5-1 โครงการค่ายวิชาการ สสว 
2.7-5-2 รายงานผลโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจัดโดยคณะ คณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
  (สกอ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : กองพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
   

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

มหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้แต่ละคณะและ
โปรแกรมวิชามีการก าหนดพฤติกรรมด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏในคู่มือ
นักศึกษา (2.8-1-1) สมุดกิจกรรม (2.8-1-2)    

2 มีการถ่ ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ ง
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา
ที่ต้องการส่ ง เสริมตามข้อ 1  ไปยั งผู้ บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึงทั้งสถาบันผ่านทาง คู่มือนักศึกษา (2.8-2-1) 
เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา  (2.8-2-2) 
เว็บไซต์คณะ (2.8-2-3) เว็บไซต์ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (2.8-2-4)  
เอกสารโฮมรูม (2.8-2-5) 

3 มี โครงการหรือกิจกรรมส่ ง เสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีโครงการหรือ
กิจกรรมส่ ง เสริมการ พัฒนาพฤติกรรมด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ ซึ่งด าเนินการ
โดยคณะตามท่ีปรากฏในเล่มรายงานโครงการด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2.8-3-1) 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

โครงการคุณธรรมจริยธรรมที่ได้ด าเนินการมีการ
ประ เมินตามตั วบ่ ง งชี้ ที่ ก าหนด และบรรลุ
เปูาหมายร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ ตามที่ปรากฏใน
รายงานผลโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(2.8-4-1) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับ

การยกย่องชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศ เกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานหรือองค์กร
ร ะดั บ ช าติ ต ามที่ ป ร า กฏ  มี นั ก ศึ กษ าคณ ะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับยกย่องชมเชย
ประกาศ เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(2.8-5-1) 

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

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐานแสดง : 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของข้อมูล 
2.8-1-1 คู่มือนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.8-1-2 สมุดกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 
2.8-2-1 คู่มือนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.8-2-2 เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

2.8-2-3 เว็บไซต์คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.8-2-4 เว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานส่งเสริมวิชาการ 
2.8-2-5 เอกสารโฮมรูม กองพัฒนานักศึกษา 
2.8-3-1 รายงานผลโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม กองพัฒนานักศึกษา,คณะวิทยาการจัดการ 

2.8-4-1 รายงานผลโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม กองพัฒนานักศึกษา,คณะวิทยาการจัดการ 

2.8-5-1 เอกสารแสดงการรับรางวัล ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1   :   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี/ อาจารย์พฤกษ์ โปร่งส าโรง/  
    นายวิรชา วิรัชกุล/ นางสาวนาฎถยา แดงเย็น 

วิธีการค านวณ 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว และผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการด าเนินการส ารวจบัณฑิตดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 2103 
2 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 652 
3 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 559 
 3.1 จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

     (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
508 

 3.2 จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 51 
4 จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 107 
5 จ านวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 107 
6 จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 52 
7 จ านวนบัณฑิตท่ีลาอุปสมบท 0 
8 จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 0 

 
 
 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   559  คน  

x  100 = 85.74 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 652  คน 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80  ร้อยละ 85.74 4.29 คะแนน  บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

สมศ.1-1 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สสว 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ : อาจารย์ ดร.สมปองทองงามดี/ นางสาวนาฎถยา แดงเย็น/  
    นางสาววรางค์ศิริ  วโรดมรุจิรานนท์/ นางสาวใจกาญ ยอดอานนท์ 

วิธีการค านวณ  

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินการ 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 25047.39 
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ) 924 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ) 2106 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.42 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 25047.39 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 924 คน 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 4.42  4.42 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

สมศ.2-1 ผลการประเมินแบบสอบถาม คณะ/ สสว. 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ : อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว/นางสาวใจกาญ ยอดอานนท์ 

วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  
0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
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ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อมูล 
ปีการศึกษา 2556 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 61 
จ านวนรวมของงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน) 48 
-  จ านวนงาน  (ค่าน้ าหนัก 0.25) 18 (18 x 0.25 = 4.5) 
-  จ านวนงาน  (ค่าน้ าหนัก 0.50) 25 (25 x 0.5 = 12.5) 
-  จ านวนงาน  (ค่าน้ าหนัก 0.75) 4 (4 x 0.75 = 3) 
-  จ านวนงาน  (ค่าน้ าหนัก 1.00) 1 (1 x 1.00 = 1) 

ผลการค านวณตามสูตร 21 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 21  X 100 = 34.43  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 61 คน 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 34.43 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
สมศ.3-1 เอกสารหลักฐานรายงานการน าเสนอผลงานตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท 
สสว./บัณฑิต 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4                :        ผลงานของผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกท่ีได้ร ับการตีพิมพ์ (สมศ.)  
ประเภทของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผดิชอบตัวบ่งชี ้ : อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว/นางสาวใจกาญ ยอดอานนท์ 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  X 100  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพ ิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - ม ีการตีพ ิมพ ์ในรายงานส ืบเนื ่องจากการประช ุมวิชาการระด ับชาต ิ/ระด ับนานาชาติ 
หรือมีการต ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 -    มีการตีพ ิมพ์ในวารสารว ิชาการระด ับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 - ม ีการตีพ ิมพ ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท ี่ปรากฏในฐานข ้อม ูลการจ ัดอ ันด ับ 

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถ ูกจ ัด 
อยู ่ในควอไทล ์ที ่1 , 2, 3 และ 4 ในปีลาส ุด ใน subject category ที ่ตีพ ิมพ์ หร ือม ีการ 
ต ีพ ิมพ ์ในวารสารว ิชาการระด ับนานาชาต ิที ่ม ีชื ่อปรากฏอยู ่ในฐานข ้อม ูลสากล ISI  หร ือ 
Scopus 

 

ก าหนดระดบัค ุณภาพงานสร้างสรรค์ท ี่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

คา่น้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 -    งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระด ับสถาบันหรือจังหว ัด 

0.25 -    งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระด ับชาติ 

0.50 -    งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระด ับความร่วมมือระหว ่างประเทศ 

0.75 -    งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระด ับภูมภิาคอาเซียน 

1.00 -    งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระด ับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/
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ผลการด าเน ินงาน 
 

ข้อมูล ปีการศึกษา 2556 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 2 
จ านวนรวมของงานสร้างสรรค์ที่ตีพ ิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน) 2 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.125 ) - 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.25 ) 2(2 x 0.25 = 0.5) 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.50 ) - 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.75 ) - 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00 ) - 

ผลการค านวณตามสูตร 0.5 
 

 
 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   0.5 X 100 = 25 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 2 คน 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 25 2.50 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
สมศ.4-1 เอกสารหลักฐานรายงานการน าเสนอผลงานตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 
สสว./บัณฑิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
69 

ตัวบ่งช้ี 14   : การพัฒนาคณาจารย์  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   : อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี/ อาจารย์สุมาลี  สิกเสน/  
    นางสาวนิรมล  โชคธนานนท์/ นางสาวนาฎถยา  แดงเย็น/ 
    นางสาววรางค์ศิริ  วโรดมรุจิรานนท์ 
 เกณฑ์การพิจารณา 
 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า  1,154.50 
  

อาจารย์ประจ าทั้งหมด   410 คน 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

คน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 
8 0 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารงต าแหน่ง ผศ. 0 1 0 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารงต าแหน่ง รศ. 0 3 0 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารงต าแหน่ง ศ. 0 6 0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน

คน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 
284.5 2 569 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง ผศ. 16 3 48 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง รศ. 6 5 30 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง ศ. 0 8 0 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

71.5 5 357.5 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่ง ผศ. 21 6 126 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่ง รศ. 3 8 24 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่ง ศ. 0 10 0 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 410   

14 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า   1,154.50 
 
ข้อมูลถ่วงน้ าหนัก   
 ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1,154.50 
 จ านวนอาจารย์รวม  410 
 ค านวณ     1,154.50/410 = 2.82 
เกณฑ์การให้คะแนน   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

 ได้คะแนน (2.82×5)/6  =  2.35  คะแนน  
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 1,154.50 /

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 410 เท่ากับ 2.82 
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 2.35 

2.35  คะแนน   บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
สมศ.14-1 บัญชีรายชื่ออาจารย์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 กจ./คณะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1    : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์, อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล, อาจารย์สุมาลี สิกเสน, 
    อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว, อาจารย์ภาวนา บ ารุงสุข,  

อาจารย์ปัณรสี เอ่ียมสอาด, อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล, 
อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร, นางสาวกฤตนัน สายสวาท,  
นางสาวสร้อยมณี เดชะ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :       
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ
ท าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา (3.1-1-1) อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน
จะมีข้อมูลของนักศึกษา เช่น ข้อมูลด้านการเรียน 
ข้อมูลครอบครัว ในระบบสารสนเทศทะเบียนและวัดผล 
(MIS) (3.1-1-2) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดตารางสอนชั่วโมงโฮมรูมให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษา ทุกวันพุธ คาบที่ 4 (3.1-1-3)   อาจารย์ที่
ปรึกษามีแบบบันทึกการโฮมรูม ที่แนบมาพร้อมเอกสาร
โฮมรูม (3.1-1-4) ส าหรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ (ชั้นปีที่ 
1) มหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
(3.1-1-5) และมีศูนย์ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
(3.1-1-6) 

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา  

มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
(3.1-2-1) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (3.1 -2-2) 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (3.1-2-3) และ
เอกสารโฮมรูม (3.1-2-4) 

 
 
 
 

องค์ประกอบที ่3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์

ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาและ
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการทางด้านวิชาการ คือ
โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา นโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสร้างเครือข่าย
ผู้น านักศึกษา (3.1-3-1) ส่วนทางด้านวิชาชีพกอง
พัฒนานักศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ทุกคณะ และมีกิจกรรมนัดพบแรงงาน e-jobs 
fair@nakhonpathom และมหกรรมอาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2556 (3.1-3-1) 

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า  

มหาวิทยาลัยจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า โดยมีเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า (3.1-4-1) 
เว็บเพจสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(3.1 -4 -2)  อีกทั้ ง ได้จัดท าวารสารศิษย์ เก่า “ช่อ
เ ฟ่ืองฟูา” (3.1-4-3) เ พ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง 

5 มีการจัดกิจกรรมเ พ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ISO เพ่ือศิษย์เก่า 
เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3.1-5-1) และกองพัฒนา
นักศึกษาจัดโครงการอบรมหัวหน้าหมู่เรียน ประจ าปี
การศึกษา 2556 ได้เชิญอดีตผู้น านักศึกษาและศิษย์เก่า
เข้าร่วมด้วย (3.1-5-2) 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน
ข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มหาวิทยาลัย มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา จัดท า
แบบประเมินการให้บริการของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ 
1. การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษามีผลการประเมิน 4.39 อยู่ในระดับดี   
(3.1-6-1)  2. การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา มีผลการประเมิน 4.40 อยู่ในระดับดี  
(3 .1 -6 -2)   และ 3. การจัดกิ จกรรม เ พ่ื อ พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  มี
ผลการประเมิน  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  4.22 อยู่ในระดับดี  (3.1-6-3)  โดย มีผลการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการใน   ข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา โดย น าผลการ
ประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา เช่น รายงานการ
ประชุมกองพัฒนานักศึกษา (3.1 -7-1) ตารางสรุป
ข้อบกพร่องเพ่ือพัฒนาการให้บริการ (3.1-7-2) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการจัดท าวารสารศิษย์เก่า “ช่อเฟ่ืองฟูา” เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมจ านวนการจัดพิมพ์
วารสารให้เพียงพอต่อการกระจายไปยังหน่วยงาน
สถานศึกษาทั่วประเทศ 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้กับศิษย์เก่ามีจ านวนน้อย 

ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน  
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
3.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สสว. 
3.1-1-2 ระบบสารสนเทศทะเบียนและวัดผล (MIS)  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
3.1-1-3 ตารางสอนชั่วโมงโฮมรูมให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกวัน

พุธ คาบที่ 4 
สสว. 

3.1-1-4 แบบบันทึกการโฮมรูม ที่แนบมาพร้อมเอกสารโฮมรูม กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-1-5 เอกสารสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-1-6 เอกสารแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา , รูปภาพห้องให้ค าปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-2-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-2-2 เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-2-3 เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-2-4 เอกสารโฮมรูม กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-3-1 โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษาและ
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1-4-1 ตัวอย่าง เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-4-2 ตัวอย่าง เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-4-3 วารสารศิษย์เก่า “ช่อเฟ่ืองฟูา” กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-5-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ISO เพ่ือศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3.1-5-2 โครงการอบรมหัวหน้าหมู่เรียน ประจ าปีการศึกษา 2556 กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-6-1 สรุปผลการประเมินการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 

3.1-6-2 สรุปผลการประเมินการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

3.1-6-3 สรุปผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (โครงการปัจฉิมนิเทศรวมทุกคณะ) 

กองพัฒนานักศึกษา 

3.1-7-1 รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
3.1-7-2 ตารางสรุปข้อบกพร่องเพ่ือการพัฒนาให้บริการของกองพัฒนา

นักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2    : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์, อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล, อาจารย์สุมาลี สิกเสน, 
    อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว, อาจารย์ภาวนา บ ารุงสุข,  

อาจารย์ปัณรสี เอ่ียมสอาด, อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล, 
อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร, นางสาวกฤตนัน สายสวาท, นางสาวสร้อยมณี เดชะ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :     
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 ส่วนงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน โดย มีปฏิทิน
ปฏิบัติงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 (3.2-1-1)  
และมีการจัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (3.2-1-2) 

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนนานักศึกษาร่วมกับ
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมความรู้
ด้ านระบบงานประกันคุณภาพการศึ ก ษา 
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสร้างเครือข่ายผู้น า
นักศึกษา (3.2-2-1) 

3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์    
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาทั้ง 5 ประเภท จาก
กิจกรรมดังนี้  
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ (3.2-3-1) 
 - โครงการอบรมปฏิบัติการผู้น านักศึกษา   
ประจ าปี 2556  
 - โครงการค่ายอบรมหัวหน้าหมู่เรียน ประจ าปี 
2556  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

(3.2-3-2) 
- โครงการกีฬาน้องใหม่ (Freshy Day)  
3.  กิจกรรมบ า เพ็ญประโยชน์หรื อรั กษา
สิ่งแวดล้อม (3.2-3-3) 
 - โครงการค่ายจิตสาธารณะพัฒนาสังคม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสังคมโดยส่วนรวม 
 - โครงการค่ายอาสาพัฒนาและถ่ายทอดความรู้
ทางเคมีสู่ชุมชน 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(3.2-3-4) 
 -  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันของ
นักศึกษา  ในด้ านวิชาการ กีฬาคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือต่อต้าน  ยาเสพติด 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม  
(3.2-3-5) 
 - โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556  
 - โครงการหล่อเทียน แห่เทียนจ าน าพรรษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน โดยกอง
พัฒนานักศึกษาและคณะวิทยาการจัดการจัด
โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
และสร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา (3.2-4-1) และ
สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน โดยจัดโครงการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาในเครือข่ายภูมิภาคตะวันตก เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มีการลงนาม
ความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเขต
ภูมิภาคตะวันตกในด้านประกันคุณภาพ  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  การศึกษาของนักศึกษา อย่ างน้อยปีละ 1 

โครงการ มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารรวมทั้งผลงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาในเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ทุกสถาบันตกลงจะอ านวยความ
สะดวกแก่กันด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านบุคลากร 
(3.2-4-2) และมีการท ากิจกรรมร่วมกันที่มูลนิธิ
บ้านเด็กสภากาชาดไทย (3.2-4-3) 

5 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา จากการจัดประชุม สรุปผล(3.2-5-1) 

6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา จากการประชุมสรุปผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีต่อไป(3.2-6-1)  

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

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

  ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน  

ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับ
เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประกันคุณภาพนักศึกษา
และการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง 11 สถาบัน 
อุดมศึกษา 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาน้อย 

ควรเพ่ิมโครงการ หรือ สอดแทรกความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพไปในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

3.2-1-1 ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 กองพัฒนานักศึกษา 
3.2-1-2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 กองพัฒนานักศึกษา 
3.2-2-1 โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี และสร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา
และคณะวิทยาการ
จัดการ 

3.2-3-1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 - เอกสารสรุปโครงการอบรมปฏิบัติการผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2556  
 - เอกสารสรุปโครงการค่ายอบรมหัวหน้าหมู่เรียน ประจ าปี 2556  

กองพัฒนานักศึกษา 

3.2-3-2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
 - โครงการกีฬาน้องใหม่ (Freshy Day)  

กองพัฒนานักศึกษา 

3.2-3-3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
 - โครงการค่ายจิตสาธารณะพัฒนาสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือ
สังคมโดยส่วนรวม 
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางเคมีสู่ชุมชน 

กองพัฒนานักศึกษา 

3.2-3-4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
  ใ น ด้ า น วิ ช า ก า ร  กี ฬ า คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  เ พ่ื อ ต่ อ ต้ า น 
  ยาเสพติด 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

3.2-3-5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม  
 - โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556  
 - โครงการหล่อเทียน แห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

กองพัฒนานักศึกษา 

3.2-4-1 โครงการอบรมความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี และสร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา
และคณะวิทยาการ
จัดการ 

3.2-4-2 บันทึกการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเขตภูมิภาค
ตะวันตก 

กองพัฒนานักศึกษา 

3.2-4-3 เอกสารสรุปโครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาในเครือข่ายภูมิภาคตะวันตก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และมีการท ากิจกรรมร่วมกันที่มูลนิธิบ้านเด็กสภากาชาด
ไทย 

กองพัฒนานักศึกษา 

3.2-5-1 เอกสารการประชุมที่มีการสรุปผลการประเมินความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมตามแผนกิจกรรม 

กองพัฒนานักศึกษา 

3.2-6-1 เอกสารการประชุมสรุปผลการประเมินความส าเร็จมาปรับปรุงกิจกรรมที่
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการวางแนวทาง ขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ (4.1-1-1) ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน 
บุคคลที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานและของแต่ละ
บุคคลอย่างชัดเจน (4.1-1-2)  และมีงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
เพียงพอ (4.1-1-3)  ในการบริหารควรมีการวางแผน 
ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 
(4.1-1-4) การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหาร
งานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถด าเนินการวิจัย
หรือผลิตงานสร้างสรรค์ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย  นอกจากนั้นอาจ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้
ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย (4.1-1-5) 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การก าหนดให้นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์  
(4.1-2-1)  และมีการก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท าโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ (4.1-2-2) 
การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายใน 

องค์ประกอบที ่4  การวจิัย  
 



 
81 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมครั้งที่ 6 และการจัดให้มีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือ
ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการน าเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ (4.1-2-3) 
เป็นต้น 

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท าคู่มือปฐมนิเทศ
นักวิจัย ที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ ที่ช่วย
ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยก าหนดเป็น
ภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ (4.1-3-1)  ทั้งยังสร้าง
แรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน 
หรือการให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การ
จัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้
เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงาน
สร้างสรรค์  เป็นต้น (4.1-3-2)   สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดคือ การส่งเสริมการท างานวิจัยเป็น
ทีมจัดตั้งกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ที่ประกอบด้วย
นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา
หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ผู้ช่วยวิจัย 
(4.1-3-3) 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่านี้มี
โอกาสสร้างผลงาน ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการ
เสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน
ในโอกาสต่อไป (4.1-4-1)  สถาบันได้จัดให้มีระบบ
สนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และ
เ งื่ อ น ไ ขขอ ง แหล่ ง ทุ น วิ จั ย ต่ า ง ๆ  ทั้ ง แ หล่ ง ทุ น
ภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจารย์และนักวิจัย 
สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  จัดให้มีคณะผู้ เชี่ ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอ
ทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการ
เหล่านั้นให้เหมาะสม เพ่ือมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น (4.1-4-2) 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้ อ ง ส มุ ด ห รื อ แ หล่ ง ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล
สนับสนุนการวิจัยฯ                                        
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                                                        
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีงบประมาณสนับสนุนส าหรับ
กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์วิจัยแห่งความ
เป็นเลิศ (4.1-5-1)  
มีห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยแห่ง
ความเป็นเลิศ (4.1-5-2) สถาบันวิจัย และพัฒนา
สนับสนุนเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย และมีการเชิญ 
Prof.Dr.Manfred Koch มาเป็น Visiting (4.1-5-3)  
ทั้งนี้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่งานวิจัยและ
ข้อมูลจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
(4.1-5-4) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบประเมินผลความส าเร็จ
ของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ  โดยการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น การประเมินผลรายงาน
วิจัยทุกขั้นตอน เพ่ือให้งานวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา 
คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (4.1-6-1) 

7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

สถาบันวิจัยได้น าผลการประเมินไปจัดท าแผนการ
ปรับปรุง โดยก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือการปรับปรุง 
ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง 
มีการประชุมเพ่ือจัดสรรและ ก าหนดงบประมาณ 
สนับสนุนให้แต่ละคณะในมหาวิทยาลัย  (4.1-7-1)    
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
8 มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรื อจากสภาพปัญหาของสั งคม เ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมท างานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ทั้งการพัฒนางานเชิงรุกควบคู่ชุมชน (4.1-8-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ครบ 7 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 7 ข้อ มีการด าเนินการ 8 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.มีการวางโครงการการบริหารที่ดี  ซึ่งสามารถ
ตอบสนองงานตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วนและเป็น
เอกเทศในแต่ละส่วนงาน 

1.พัฒนาบุคลากรที่ มี ความรู้  ความสามารถเพ่ือ
ตอบสนองต่อระบบและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2.มีการก าหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากรตาม
โครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ
และการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายของแต่ละ
ส่วนงาน 

2.ควรมีการจัดอบรมและให้ความรู้ แก่บุคลากรที่
รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานเพ่ือให้เกิดทักษะและความ
ช านาญในการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 

3.ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่และ
จริงใจ 

3.มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ เพ่ือช่วยให้เกิดการด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. .บุคลากรในสถาบันมีความรู้ความสามารถ 
มีความทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

4.ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป เพ่ือน า
ความรู้ มา พัฒนางานประจ าที่ รั บผิ ดชอบให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1.ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
ในการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ท าให้เกิด
ความล่าช้าและความซ้ าซ้อนในระบบเอกสารที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

1.เนื่องจากข้อมูลของงานวิจัยและพัฒนามีจ านวนมาก 
ท าให้การบริหารจัดการข้อมูลมีความยากล าบากและ
ซ้ าซ้อน ควรมีการพัฒนาระบบที่น าเอาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลมาประยุกต์ใช้   

2.สถานที่ในการด าเนินงานไม่เอ้ืออ านวยในการติดต่อ  
ประสานงานกับอาจารย์ และมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ที่คับแคบ 

2.ควรมีการจัดสรรพ้ืนที่ในการให้บริการที่มีระบบและมี
การขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อภารกิจที่
รับผิดชอบ 
 

3.เพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอต่อภารกิจที่
รับผิดชอบ 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้  ความสามารถผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่น สังคมและนักศึกษา 
2.พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย  นักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีประโยชน์เพื่อช่วยในการสืบค้น  
ค้นคว้า อ้างอิง และให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ 
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง

ของข้อมูล 
4.1-1-1 คู่มือการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 
4.1-1-2 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน งานบริหารงานทั่วไป 
4.1-1-3 รายงานสรุปงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย งานวิจัยและพัฒนา 
4.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2556 งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-1-5 ประกาศทุนจัดตั้ง หน่วย ศูนย์ และศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-2-1 เอกสารรับรองการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-2-2 ประกาศทุนโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษากับอาจารย์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-2-3 เอกสารโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 6 
เล่มวารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก  

งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-3-1 คู่มือปฐมนิเทศนักวิจัย ประจ าปี 2557 งานวิจัยและพัฒนา 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

4.1-3-2 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-3-3 ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ  งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-4-1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการ
นักศึกษากับอาจารย์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ/ 
ประกาศหลักเณฑ์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น 

งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-4-2 ประกาศ หลักเกณฑ์จัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย หรือศูนย์แห่งความเป็นเลิศ งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-5-1 ประกาศ หลักเกณฑ์จัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย หรือศูนย์แห่งความเป็นเลิศ งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-5-2 รูปถ่ายห้องปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัย
ต่างๆประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนน าเสนอผลงานไปตามประเทศ 

งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-5-3 เล่มวารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก / หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
/คู่มือปฐมนิเทศนักวิจัย ประจ าปี 2557 /หนังสือเชิญ Prof.Manfred Koch 
เป็นวิทยากรบรรยาย  

งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-5-4 หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-6-1 หนังสือแจ้งก าหนดการส่งเล่มรายงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-7-1 แผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

4.1-8-1 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยท้องถิ่นภายใต้
โครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น  

งานวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ประเภทของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ห รื อ น า น า ช า ติ  แ ล ะ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้วางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้ รั บผิดชอบในการ
สนับสนุน      การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่
มี peer review (4.2-1-1) เช่น การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (4.2-1-2) 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม     คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้วางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้ รับผิ ดชอบในการ 
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(4.2-2-1) อีกทั้งวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชน
สามารถเข้าใจได้ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเข้าถึงได้  
(4.2-2-2) 

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 
2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ 
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็น
ระบบในเชิงรุก เช่น การเผยแพร่ Proceeding of the 
5th และ 6th  NPRU conference   บนเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัย และพัฒนา (4.2-3-1) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4 มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน  

มีการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ เช่น 1) ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างอาจารย์  และนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รั บผิดชอบแสวงหา
งานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จาก
สถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 
3) ผู้รับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือส่งเสริมการน า
ผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิง
พาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start up company)  
เป็นต้น (4.2-4-1)  

5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้วางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้ รั บผิดชอบในการ
สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลงร่วมกัน หรือซื้อ
ขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ (4.2-5-1) 
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าคู่มือการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง 
หลักเกณฑ์  ค าแนะน าที่สนับสนุนและบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ต้องการจดสิทธิบัตรต่างๆ (4.2-5-2)   

 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5  ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบให้การสนับสนุนงาน
ตีพิมพ์ผลงานทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและมีเวทีในการน าเสนอผลงาน
อย่างเหมาะสม 

1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาผลงานที่มี
คุณภาพ 

2.สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิจัยหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้ยั่งยืนและตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

2. ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ และให้ผู้น าท้องถิ่นหรือ
บุคคลในท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หรือมีความ
สร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยให้เกิดความเข็มแข็ง 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1.ขาดการรวบรวม จัดเก็บหลักฐานในด้านต่างๆเพ่ือ

น ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
1.ควรมีการรวบรวมหลักฐาน จัดเก็บและประมวลผล
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

4.2-1-1 คู่มือปฐมนิเทศนักวิจัย ประจ าปี 2557  งานวิจัยและพัฒนา 
4.2-1-2 หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ 
งานวิจัยและพัฒนา 

4.2-2-1 คู่มือปฐมนิเทศนักวิจัย ประจ าปี 2557 งานวิจัยและพัฒนา 
4.2-2-2 การสังเคราะห์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี 

2557 
งานวิจัยและพัฒนา 

4.2-3-1 หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 
4.2-4-1 เอกสารรับรองหลักฐานการใช้ประโยชน์ งานวิจัยและพัฒนา 
4.2-5-1 ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนใน

วิจัยเชิงพาณิชย์ 
งานวิจัยและพัฒนา 

4.2-5-2 คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2556 หน่วยบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 4.3    :    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ 
นักวิจัยประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5  

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

                           จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
                   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก           x  5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
รายงานผลการด าเนินการ 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 10,827,537 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 9,127,568 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด 19,955,105 บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า(ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 138 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า 144,602.21 บาท  
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน  

 
 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ค่าคะแนนที่ได้  5.00 คะแนน 
 2.  คณะพยาบาลศาสตร์  (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 400,000 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 708,360 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด 1,108,360  บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 27 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า 41,050.37 บาท  
คะแนนที่ได้ 4.11 คะแนน  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ค่าคะแนนที่ได้  4.11 คะแนน 
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3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์  
(กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 1,011,571 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 2,115,698 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด 3,127,296  บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 123.5 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า 25,222.01 บาท  
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
2.คณะวิทยาการจัดการ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 871,292 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 2,249,600 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด 3,120,892 บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 66 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า 47,286.24 บาท  
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
3.คณะครุศาสตร ์
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 761,000บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 775,000 บาท 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด 1,536,000  บาท 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 40.5 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่ออาจารย์ประจ า 37,925.93 บาท  
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 

 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้  5.00  คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันฯ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้เท่ากับ   4.82  คะแนน 
 โดยมี  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ค่าคะแนนที่ได้   5.00  คะแนน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ค่าคะแนนที่ได้   4.11  คะแนน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ค่าคะแนนที่ได้   5.00  คะแนน 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
20,000 73,031.96 4.82   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.อาจารย์มีความสนใจในการท าวิจัย 1.เพ่ิมเจ้าหน้าที่และมีระบบ ICT ที่สมบูรณ์ 
2.สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสนับสนุนการวิจัย  
 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
4.3-1 รายงานสรุปงบประมาณ แยกตามแหล่งเงินงบประมาณตามคณะต่างๆ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557  
งานวิจัยและพัฒนา 

4.3-2 สรุปจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าแต่ละคณะ ปี 2556 งานประกันคุณภาพ  
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5   : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย 
เกณฑ์การประเมิน : ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x 100 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5  คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

  
การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิด

คะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
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ผลการด าเนินงาน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ข้อมูล 
รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 146.00 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.125)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.25) 67.00 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.50 ) 1.00 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.75)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 14.00 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 31.25 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 21.40 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5.00 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์   

ข้อมูล 
รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 29.00 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.125)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.25) 17.00 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.50 ) 3.00 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.75)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 1.00 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 6.75 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 23.27 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5.00 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

ข้อมูล 
รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 127.50 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.125)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.25) 50.00 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.50) 1.00 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.75)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00)  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 13.00 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 10.20 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5.00 

 

 คณะวิทยาการจัดการ   

ข้อมูล 
รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 67.00 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.125)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.25) 27.00 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.50 )  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.75)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00)  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 6.75 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 10.07 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5.00 
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 คณะครุศาสตร์   

ข้อมูล 
รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 41.50 
จ านวนรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชิ้นงาน)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.125)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.25) 21.00 
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.50 )  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 0.75)  
- จ านวนงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00)  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 5.25 
ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย์ 12.65 
คะแนนของตัวบ่งชี้ 5.00 

 
สรุปผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คะแนนของตัวบ่งชี้เท่ากับ  5.00 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ   คะแนนของตัวบ่งชี้เท่ากับ  5.00 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คะแนนของตัวบ่งชี้เท่ากับ  5.00 
- ระดับส านัก และมหาวิทยาลัย  คะแนนของตัวบ่งชี้เท่ากับ  5.00 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10   5  คะแนน   บรรล ุ

  ไมบ่รรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการให้แก่อาจารย์ และนักวิจัย  ( งานประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
5 และ6 ) 

1.ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งถัดไป จะมีการ
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ควบคู่ 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
สมศ. 5-1 หลักฐานตัวบ่งชี้ที่ 5 ของคณะต่างๆ  

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณะครุศาสตร์ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ. 5-2 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ. 5-3 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6   : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย 
 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
1 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะครุศาสตร์ 

 
31 
6 
36 
14 
9 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ - 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 96 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะครุศาสตร์ 

รวม 

 
146 
29 

127.5 
67 

41.5 
411 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะครุศาสตร์ 

 
21.24 
20.69 
28.24 
20.90 
21.69 

 คะแนนของตัวบ่งชี้ 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รวม 

 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.00 5.00            บรรล ุ
           ไม่บรรลุ 

กลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5.00 5.00           บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

กลุ่มวิชาสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5.00 5.00          บรรลุ 
          ไม่บรรลุ 

ระดับมหาวิทยาลัย 5.00 5.00          บรรลุ 
         ไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับมหาวิทยาลัย 5.00 5.00            บรรล ุ

          ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

สมศ.6-1 เอกสารหลักฐานงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของคณะต่างๆ งานวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7    : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด 
1.00 - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
x 100  

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 1.50 

x 100    
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 146  คน 

      ผลรวม   1.02  = คะแนน 0.51 
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คณะวิทยาการจัดการ 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ  3.00 

x 100  
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 67 คน 

ผลรวม   4.48  =  คะแนน  2.24 
คณะพยาบาลศาสตร ์

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ   3.00 
x 100  

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 29 คน 

ผลรวม   10.34   = คะแนน  5.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 5.25 
x 100  

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 127.50 คน 

ผลรวม    4.12  =  คะแนน  2.06 
 
คณะครุศาสตร ์

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ  3.00 
x 100  

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 41.50 คน 

ผลรวม    3.00  =  คะแนน 3.60 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ5.59 2.71 คะแนน บรรลุ 

   ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

สมศ.7-1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินต ารา งานวิจัยและพัฒนา 
สมศ.7-2 ต าราประกอบการเรียนการสอน ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย งานวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมอบหมายให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลพันธกิจทางด้านการ
บริการวิชาการ สถาบันฯมีการวางแผนยุทธศาสตร์ โดย
ก าหนดพันธกจิ คือ ส่งเสริมการฝึกอบรม บริการวิชาการท่ีมี
คุณภาพ สอดคล้ องกั บความต้ องการของท้ องถิ่ น 
แผนพัฒนา และโครงการพระราชด าริ (5.1 -1-1) มีการ
ด า เนินงานตามแผนปฏิบั ติ ราชการ ซึ่ ง เป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  (5.1-1-2) ดังนี้  แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการบริการวิชาการข้ึน(5.1-1-3) 
เพ่ือพิจารณา กลั่นกรองค าของบประมาณโครงการบริการ
วิชาการ และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ 
และแต่งตั้ งคณะกรรมการบริการวิชาการ ซึ่ งมีหน้าที่
เสนอแนะนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการวิชาการ พิจารณาจัดท าร่างประกาศให้ทุน และ
ภารกิจอ่ืนๆ (5.1-1-4) หลังจากมีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแล้ว จะประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการ (5.1-1-5) และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริการวิชาการในแต่ละโครงการ (5.1-1-6) มีการ
ติดตามและประเมินโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
(5.1-1-7) จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ (5.1-1-8)  โดยน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาปรับปรุง ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 
ออกมาเป็นรูปเล่มคู่มือการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ (5.1-1-9) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดสรรงบประมาณ 
ในการจัดโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนผ่านการจัด
กิจกรรมที่มีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม และน าผลการจัด
กิจกรรมดังกล่าวมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น 
     1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้
และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย จัดขึ้น ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย วันที่ 28 – 31 มกราคม 2557 
(5.1-2-1) กับรายวิชา 8013204 การน าเสนอผลงาน
ออกแบบนิเทศศิลป์  (5.1-2-2)  
     2.กิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยการมีส่วนร่วมของ
ครู โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนแม่น้ าน้อย อ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557 
(5.1-2-3) บูรณาการกับรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ (5.1-2-4) 
     3.โครงการพัฒนามุมเรียนรู้และการส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลบ่อ
พลับ (Read for Kids) จัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ่อพลับ อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (5.1 -2-5)บูรณาการกับ
รายวิชาวิชา 1632304 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดสรรงบประมาณ 
ในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย เช่น 

1 . โครงการฝึ กทั กษะสถานการณ์จ าลองการ                
ปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพส าหรับอาสากู้ชีพเพ่ือ
ร อ ง รั บ เ ท ศ ก า ล ส ง ก ร า น ต์ ปี 2557 จั ด ขึ้ น ใ น วั น ที่                 
13,20,22 กุมภาพันธ์และวันที่  10 เมษายน 2557                      
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                          
(5.1-3-1) บูรณาการกับการวิจัยเรื่องการประเมินศักยภาพ
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ของอาสาสมัครในการช่วยฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือ 
ณ จุดเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์จ าลอง  

2.โครงการสายสัมพันธ์บัญชีสู่ชุมชนและบริการ
วิชาการแก่ชุมชน จัดขึ้น วันที่ 13-14 มีนาคม 2557  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  
(5.1-3-2) มาบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง “ความต้องการใน
การฝึกอบรมด้านการบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
กลุ่มกิจการค้า ในจังหวัดนครปฐม” (5.1-3-3) 

4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการ  
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใช้แบบ
ประเมินความความส าเร็จของการบูรณาการ การบริการ
ทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น 

โครงการการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์       
การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับโปรแกรม LabVIEW 
ผ่านพอร์ต USB จัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2556 ณ 
อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึ่งมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ประเมินผลโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ โดยผลสรุปการประเมินพบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก (5.1-4-1) 

โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชในท้องถิ่น 
ภายใต้ชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2556 – 30 มิถุนายน 
2556 ซึ่งมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งผู้ประเมินผล ได้แก่ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยผลสรุปการประเมิน พบว่า
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด (5.1-4-2)  

5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มอบหมายให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา น าผลการประเมินไปปรับปรุง (5.1-5-1)     
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการเขียนค าของบประมาณ ปี 2558 
โดยก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ต่างๆในการเสนอขอรับทุน 
(5.1-5-2) 

 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีระบบและกลไกท่ีชัดเจน รักษาระบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการ 

รักษามาตรฐานการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนกับงานบริการวิชาการ 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
เนื่องจากรายละเอียดงานมีค่อนข้างมาก ดังนั้นควรมี
เจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนอย่างเพียงพอ    

ควรเพิ่มฝุายสนับสนุนเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ 

เอกสารในการด าเนินงานมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้
เนื้อท่ีในการเก็บรักษาและจัดระบบ จึงควรมีเนื้อที่
อย่างเพียงพอในการเก็บ   

เพ่ิมสถานที่หรือขยายให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 

5.1-1-1 ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบันวิจัยฯ 

5.1-1-2 ค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

สถาบันวิจัยฯ 

5.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ 
5.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ 
5.1-1-5 ประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ 
5.1-1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน สถาบันวิจัยฯ 
5.1-1-7 ผลการติดตามและประเมินโครงการ สถาบันวิจัยฯ 

5.1-1-8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ 

5.1-1-9 คู่มือการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ 
5.1-2-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 
สถาบันวิจัยฯ 

5.1-2-2 รายวิชา 8013204 การน าเสนอผลงานออกแบบนเิทศศิลป์   คณะวิชา 
5.1-2-3 กิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควรโดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน
แม่น้ าน้อย 

สถาบันวิจัยฯ 

5.1-2-4 รายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ คณะวิชา 
5.1-2-5 โครงการพัฒนามุมเรียนรู้และการส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลบ่อพลับ (Read for Kids) 
สถาบันวิจัยฯ 

5.1-3-1 โครงการฝึกทักษะสถานการณ์จ าลองการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพส าหรับอาสากู้ชีพเพ่ือรองรับเทศกาลสงกรานต์ปี2557  

คณะวิชา 

5.1-3-2 สายสัมพันธ์บัญชีสู่ชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบันวิจัยฯ 
5.1-3-3 การวิจัย เรื่อง “ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบัญชีของผู้

ประกอบธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มกิจการค้า ในจังหวัดนครปฐม” 
สถาบันวิจัยฯ 

5.1-4-1 รายงานประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สถาบันวิจัยฯ 
5.1-4-2 รายงานประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ สถาบันวิจัยฯ 
5.1-5-1 รายงานการประชุม สถาบันวิจัยฯ 
5.1-5-2 หลักเกณฑ์ต่างๆในการเสนอขอรับทุน สถาบันวิจัยฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการ
บริการวิชาการและการฝึกอบรม จากโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนและโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ โรงเรียน
บ้านละว้าวังควาย โรงเรียนวัดคอกช้าง และโรงเรียน
บ้านพุน้ าร้อน ดังรายงานการส ารวจความต้องการ
ชุมชน (5.2-1-1) รวมถึงจัดประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 เพ่ือน าผลจากการ
ส ารวจ และการหารือ ไปจัดท าแผนการบริการ
วิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน มากยิ่งขึ้น ดังรายงานการประชุม 
(5.2-1-2) 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จัดโครงการอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 2557 ในวันที่  6 - 9 
พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก ากับ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 (5.2-2-1) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ

ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ได้ท าการประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการใน
การด าเนินโครงการอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 2557(5.2-3-1)  

4 มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มอบหมายให้งาน
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้น าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ 
ไปพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ (5.2-4-1)  

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปองค์ความรู้จากโครงการ
บริการวิชาการ ออกมาเป็นคู่มือ และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 
(5.2-5-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ  5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีกระบวนการในการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ รักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
มีการประกาศอย่างชัดเจนในเรื่องการประกาศทุน บริการ
วิชาการในด้านต่าง ๆ  
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 

5.2-1-1 รายงานผลการส ารวจความต้องการของชุมชน สถาบันวิจัยฯ 

5.2-1-2 รายงานการประชุม สถาบันวิจัยฯ 
5.2-2-1 เล่มรายงานโครงการอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี

งบประมาณ 2557 
สถาบันวิจัยฯ 

5.2-3-1 เล่มรายงานโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

สถาบันวิจัยฯ 

5.2-4-1 รายงานการประชุม สถาบันวิจัยฯ 
5.2-5-3 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยฯ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  : การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
   การเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ 
วิธีการค านวณ  
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 9 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 3 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอน
และการวิจัย 

- 

รวมโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 12 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 40 
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 30 
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หมายเหตุ  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้ง 2 ประเภท  ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมี ทั้ง 2 
ประเภท  และ ผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

ล าดับ โครงการบริการวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย 
1 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชในท้องถิ่น 

ภายใต้ ช่ือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายวิชาพฤกษศาสตร์ และรายวิชาการ
อนุกรมวิธาน 

 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 

  

3 กิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยการมีส่วน
ร่วมของครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน แม่น้ า
น้อย อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

รายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวประชาสัมพันธ์
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ าท่าจีน 

รายวิชาศิลปะการสื่อสารเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ , รายวิชาการการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของเยาวชนสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายวิชา อาเซียนศึกษา  

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเผยแพร่
ความรู้สู่อาเซียน 

รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร ,รายวิชา
การการผลติสื่อสิ่งพิมพ ์

 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ผู้สื่อข่าวเยาวชนเพื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่อาเซียน 

รายวิชาศิลปะการสื่อสารเพื่องานนิเทศ
ศาสตร,์ รายวิชาการการเขยีนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 

 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัรายการวิทยุ
เพื่อเผยแพรค่วามรูสู้่อาเซยีน 

รายวิชาการผลติและการจดัรายการ
วิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ,รายวิชา
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 

 

9 โครงการพัฒนามุมเรียนรู้และการส่งเสริมการ
อ่านส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลบ่อพลับ (Read for Kids)  

รายวิชาการส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู ้

 

10 โ ค ร งก ารอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ งก า ร
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์รุ่นที่ 2 

รายวิชาการจลุชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม, รายวิชาการจลุชีววิทยา
ทางการเกษตร, รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
อาหาร,รายวิชาการจลุชีววิทยา  และ
รายวิชาชีววิทยาระดับมัธยมปลาย 

 

11 โครงการจิตอาสารักษ์สุขภาพพัฒนาบ้านเกิด รายวิชาการบรูณาการพยาบาลชุมชน  
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ล าดับ โครงการบริการวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย 
12 โครงการฝึกทักษะสถานการณ์จ าลองการปฐม

พยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพส าหรับอาสากู้ชีพ
เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 

รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและ
สาธารณภัย 

งานวิจัย เรื่อง การ
ประเมินศักยภาพ
ของอาสาสมัครใน
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ
และการช่วยเหลือ 
ณ  จุ ด เ กิ ด เ ห ตุ 
ภาวะฉุกเฉินจาก
สถานการณ์จ าลอง 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย......12............ 
x 100 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ..............40................ 

 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ.......30......... ......5..... คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ในสัญญามีการระบุให้ส่ง  มคอ.3 โดยมีการประกาศ
อย่างชัดเจนในการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนเช่น โครงการหิ้ งสู่ห้างซึ่ งเป็น
โครงการจากงานวิจัยพัฒนาสู่การบริการวิชาการ 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
สมศ.8-1 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชในท้องถิ่น ภายใต้ช่ือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
สมศ.8-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
สมศ.8-3 กิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โดยการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน แม่น้ าน้อย อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ าท่า
จีน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนสู่
ประชาคมอาเซียน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้สู่อาเซียน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ผู้สื่อข่าวเยาวชนเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่อาเซียน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรูสู้่อาเซียน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-9 โครงการพัฒนามุมเรียนรู้และการส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลบ่อพลับ (Read for Kids)  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 2 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-11 โครงการจิตอาสารักษ์สุขภาพพัฒนาบ้านเกิด สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-12 โครงการฝึกทักษะสถานการณ์จ าลองการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพส าหรับ
อาสากู้ชีพเพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สมศ.8-13 แผนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2557 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9   : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุเมธี  วงศ์ศักดิ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 

มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการตามแนวพระราชด าริ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยสถาบันวิจัยได้มีการส ารวจความต้องการการบริการ
วิชาการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 (สมศ.9.1-1) 
น ามาจัดท าเป็นแผนการบริการวิชาการ มีการประชุมเพ่ือ
เตรียมการ วางแผนการจัดท าโครงการ (สมศ.9-1-2) โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณ
โครงการผ่านการอนุมัติของมหาวิทยาลัย ด าเนินโครงการ 
และสรุปผลการด าเนินโครงการ (สมศ.9-1-3) หลังจาก
การด าเนินงานได้มีการประเมินผล และน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในการด าเนินงาน
โครงการต่อไป (สมศ.9-1-4) นอกจากนี้ยังมีโครงการของ
คณะครุศาสตร์ ที่จัดอบรมพัฒนาครุและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งมีโครงการ pop up ที่มีการด าเนินงาน ตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ (สมศ.9-1-5) 

2 
บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
 
 
 

แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี 2557 กลุ่มโครงการบริการวิชาการตาม
แนวพระราชด าริ มีจ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ระบุไว้ในแผน 
10 โครงการ มีการด าเนินการโครงการทั้ งหมด 9 
โครงการ บรรลุเปูาหมายตามแผนร้อยละ 90  
(สมศ.9-2-1) 

3 
ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการ
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการตามแนวพระราชด าริ และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถน าผลจากการ
บริการวิชาการ ซึ่งด าเนินการในรูปของโครงการต่างๆ มา
อย่างต่อเนื่อง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4 

ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 

จากการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริต่างๆ ท าให้
ชุมชนได้สร้างกลไกการพัฒนาตนเอง เช่น 

โครงการอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ซึ่งท าให้
ครูที่เป็นผู้น าขององค์กรสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง  โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของตนเอง  (สมศ.9-4-1)  

นอกจากนี้ยังมีโครงการ pop up ที่ชุมชน และ
สถานศึกษาสามารถน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
มาร่วม 3 ปี นับตั้งแต่การเข้ารับการอบรมจากคณะครุ
ศาสตร์ (สมศ.9-4-2) 

5 

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินโครงการ
บริการวิชาการตามแนวพระราชด าริมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ไดร้ับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าเฝูาฯ รายงานผลการด าเนินงาน
ต่างๆ เช่น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้มอบหมายให้อาจารย์ และนักศึกษาซึ่งเป็น
นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ร่วมรับเสด็จและเข้าเฝูา
ถวายรายงานผลการศึกษา ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านทิไล่ปูา และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้รับเสด็จเพื่อ
กราบบังคมทูลถวายรายงาน เกี่ยวกับโครงการบริการ
วิชาการตามแนวพระราชด าริ ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเข้ าเฝูารับเสด็จฯ ได้ปรากฏในข่าว
พระราชส านัก ท าให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ รู้ จักของ
ประชาชนในวงกว้าง และเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ที่ดี
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ (สมศ.9-5-1) ส าหรับโครงการ pop 
up ชุมชนและสถานศึกษามีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
สามารถถ่ายทอดไปยังชุมชนและสถานศึกษาอ่ืนใกล้เคียง 
และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง มีหน่วยงานอื่นๆ 
เข้ามาศึกษาดูงาน (สมศ.9-5-2) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้  
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ  5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

งานบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ  
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
เกิดความยั่ งยืน  จึ งมีการจัดสรรงบประมาณให้ 
มหาวิทยาลัยจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 

สมศ.9-1-1 ผลการส ารวจความต้องการการบริการวิชาการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 

สถาบันวิจัยฯ 

สมศ.9-1-2 รายงานการประชุม สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.9-1-3 โครงการตามแนวพระราชด าร ิ สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.9-1-4 รายงานการประชุม สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.9-2-1 แผนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2557 สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.9-3-1 โครงการตามแนวพระราชด าร ิ สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.9-4-1 เล่มสรุปโครงการตามแนวพระราชด าร ิ สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.9-5-1 หนังสือขอบคุณ สถาบันวิจัยฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  18.1   :   การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวิชาการ/หรืองานวิจัย (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุเมธี  วงศ์ศักดิ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 

มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยสถาบันวิจัยได้มี
การส ารวจความต้องการการบริการวิชาการของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 (สมศ.18.1-1-1) น ามาจัดท าเป็น
แผนการบริการวิชาการ มีการประชุมเพื่อเตรียมการ วาง
แผนการจั ดท า โครงการ  ( สมศ .18 . 1 -1 -2 )  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณ
โครงการผ่านการอนุมัติของมหาวิทยาลัย ด าเนิน
โครงการและสรุปผลการด าเนินโครงการ(สมศ.18.1-1-3) 
หลังจากการด าเนินงานได้มีการประเมินผล และน าผลที่
ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป (สมศ.18.1-1-4) 

2 
บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
 
 
 

แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี 2557 กลุ่มโครงการบริการวิชาการตาม
แนวพระราชด าริ มีจ านวนโครงการทั้งสิ้นที่ระบุไว้ใน
แผน 10 โครงการ มีการด าเนินการโครงการทั้งหมด  
9 โครงการ บรรลุเปูาหมายตามแผนร้อยละ 90  
(สมศ.18.1-2-1) 

3 
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
 
 
 
 
 

จากการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
และการวิจัยท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียน  ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และมีจิตอาสาที่จะน า
ความรู้ต่าง ๆ ที่ตนได้รับจากการเรียนในมหาวิทยาลัยไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเอง เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ า
น้อย (สมศ.18.1-3-1)  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4 

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสถาบัน 
 
 
 
 
 

จากการที่มหาวิทยาลัยได้ลงท างานในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และท าให้เกิดการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ า
น้อย โดยมีหนังสือขอบคุณ จากโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย (สมศ.18.1-4-1) 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

-  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน  1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 – 5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ....4.... ข้อ .........5....... คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. การน านักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ
บริการวิชาการ ท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการเรียน
มากขึ้น และมีจิตอาสา ในการเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชน 

รวมถึงสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติจริง 

2. จากการที่มหาวิทยาลัยได้ลงท างานในท้องถิ่นต่าง ๆ 
ได้ก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น 

3. ในสัญญามีการระบุเรื่องการน าการเรียนการสอน
บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

- 
 
 
 
 
- 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
นักศึกษาควรมีบทบาทในการด าเนินการบริการทุก
ขั้นตอน 

ให้ลงไปในรายวิชา เช่น รายวิชาการสัมมนา โดยให้
นักศึกษาเลือกชุมชนและหาประเด็นในการสัมมนา 

 
 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 

สมศ.18.1-1-1 ผลการส ารวจความต้องการการบริการวิชาการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 

สถาบันวิจัยฯ 

สมศ.18.1-1-2 รายงานการประชุม สถาบันวจิัยฯ 
สมศ.18.1-1-3 โครงการตามแนวพระราชด าร ิ สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.18.1-1-4 รายงานการประชุม สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.18.1-2-1 สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ละสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 
 

สมศ.18.1-3-1 สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ละสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 

สถาบันวิจัยฯ 

สมศ.18.1-4-1 หนังสือขอบคุณ สถาบันวิจัยฯ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18.2  : การท ากิจกรรมหรือโครงการร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุเมธี  วงศ์ศักดิ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 

มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดกลยุทธ์ของการบริการ
วิ ช า การ ในแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ว้ ว่ า  เ พ่ื อ เ พ่ิ มขี ด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน     (สมศ.
18.2-1-1) โดยจัดท าโครงการนครปฐม : นครแห่งความ
ผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่นขึ้นตามแผนการด าเนินงานที่วาง
ไว้ (สมศ.18.2-1-2) และมีการรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ (สมศ.18.2-1-3) ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงาน ดังรายงานการประชุม  

(สมศ.18.2-1-4) และ ร่างแผนการปฏิบัติการ
โครงการ ให้ตรงตามความต้องการของชุมชนมากขึ้น 
(สมศ.18.2-1-5) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2 บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 
โครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชน
ท้องถิ่นบรรลุเปูาหมายตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (สมศ.18.2-2-1) 

3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน จากการด าเนินงานกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ (สมศ.18.2-3-1) 

4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนหรือสถาบัน 

จากการที่คณาจารย์ได้ลงพ้ืนที่ท างานโครงการบริการ
วิชาการ กับชุมชนท าให้สามารถสร้างประโยชน์และ
คุณค่าให้กับชุมชน (สมศ.18.2-4-1) 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

- 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้  2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

 
 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ  4 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ท ากิจกรรม และโครงการร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่คนในชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 

สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
การด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 

สมศ.18.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.18.2-1-2 โครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยฯ 

สมศ.18.2-1-3 รายงานความก้าวหน้า โครงการ นครปฐม  นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยฯ 

สมศ.18.2-1-4 รายงานการประชุม สถาบันวิจัยฯ 

สมศ.18.2-1-5 ร่างแผนการปฏิบัติการโครงการนครปฐม  นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยฯ 

สมศ.18.2-2-1 โครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.18.2-3-1 โครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยฯ 
สมศ.18.2-4-1 โครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ   และ

วัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบ ที่
ก าหนด  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีการก าหนดระบบ
และกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม พ.ศ .  2553-2556 (6.1-1-1)    โดย
มอบหมายให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่
รับผิดชอบ (6.1-1-2)  ประสานงานระหว่างส านัก ฯ 
กับคณะ  และมีการก าหนดนโยบายในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน โดยระบุในคู่มือการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 
(6.1-1-3) และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 (6.1-1-4) 

2 มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนับสนุนให้มีการ
น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
การบูรณาการด้านการเรียนการสอน เช่น สนับสนุนให้
น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผสมผสานเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
2556 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ รายวิชาการให้เพ่ือ
ชีวิต (6.1-2-1) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี
การการบูรณาการด้านการกิจกรรมนักศึกษา โดยจัด
ให้มีโครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 
(6.1-2-2)  

 

 

องค์ประกอบที่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการเผยแพร่
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ด้วยกันหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสื่อการพิมพ์ หรือ 
สื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นสื่อสาธารณะ พื้นที่วัฒนธรรม 
เช่น 
     - เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (6.1-3-1)   
     - facebook(6.1-3-2)  
     - หนังสือรวบรวมภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น 
(6.1-3-3)   
     - ปูายประชาสัมพันธ์ (6.1-3-4)    
     - แผ่นพับ (6.1-3-5)   
     - หอวัฒนธรรม (6.1-3-6) 

4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้าน
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
เช่น  ผลการประเมินผลส าเร็จการบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
วิชาการให้เพื่อชีวิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 (6.1-4-1) ผลการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ในโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์กีฬาพ้ืนบ้านไทย 
 (6.1-4-2) 

5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ   
บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง การบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  กับการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษาโดยจัดการปรับปรุง ให้มี
การบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน เช่น รายงานการประชุมการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้ านการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

  การให้เพ่ือชีวิต และมีการน าผลประเมินไปปรับปรุง 
(6.1-5-1)  และการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา รายงานผลการ
ด าเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และ
อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไทย ในปีการศึกษา 2557 และ
แนวทางการปรับปรุงบูรณาการ ในการจัดโครงการใน
ปีการศึกษาต่อไป รายงานการประชุม (6.1-5-2) 

6 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  

- 
 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

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

 ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     มีการจัดหอวัฒนธรรมของเก่าแก่ที่สะท้อนถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

     ควรจัดให้มีการท านุบ ารุงมากยิ่งขึ้น และเปิด
ช่องทางบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม รวมทั้งบุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม
ได้มากยิ่งขึ้น 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ

ข้อมูล 
6.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556) 
กองนโยบายและแผน 

6.1-1-2 โครงสร้างการแบ่งงานและกรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สายสนับสนุน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555-2558 

ส านักงานอธิการบดี 

6.1-1-3 คู่มือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
กองนโยบายและแผน 

6.1-2-1 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 กองพัฒนานักศึกษา 
6.1-2-2 มคอ.รายวิชา “การให้เพ่ือชีวิต” คณะพยาบาลศาสตร์ 
6.1-3-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส านักงานอธิการ 
6.1-3-2 Facebook  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3-3 หนังสือปราชญ์ท้องถิ่น เล่ม 1 - 5 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3-4 ปูายประชาสัมพันธ์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3-5 แผ่นพับ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-3-6 หอวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-4-1 ผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

6.1-4-2 ผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1-5-1 รายงานผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน พร้อมกับแนวทางการการปรับปรุง  
ในปีการศึกษา 2557 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

6.1-5-2 รายงานผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน พร้อมกับแนวทางการการปรับปรุง ใน
ปีการศึกษา 2557 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10   : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีระบบและกลไก

การท านุ บ า รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม  และการ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดมีแนวทางปฏิบัติที่ดีใน
ด้ านการด า เนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.
2557 (สมศ.10-1-1) 
     ก า ร วา ง แผน  มี แ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2557 การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะวิชา เพ่ือเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา (สมศ.10-1-2) 
     การด าเนินตามแผน มีการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมตามแผนงานปฏิบัติราชการ  
(สมศ.10-1-3) 
     การติดตามและประเมินผล มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการที่มีการด าเนินการ
ตามแผน 
     การน าผลการประเมินไปปรับปรุง มีการน าผล
การด าเนินงานตามแผนไปพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามแผนครั้งต่อไปให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2 บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งก าหนดตัวบ่งชี้ และเปูาหมายความส าเร็จไว้
ในทุกโครงการ และได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นรายไตรมาศต่อ กองนโยบายและแผน รวมทั้งสิ้น 4 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 2) ตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ 3) ตัวบ่งชี้เชิงเวลา 4) ตัวชี้วัดเชิงตันทุน 
จากผลการด าเนินงานพบว่าบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  (สมศ.10-2-1) 

3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง      มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ได้มีการด าเนินงาน
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบเนื่อง
ทุกปี ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น โครงการวันสงกรานต์ และ
อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไทย (สมศ.10.3-1) 

4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ได้ด า เนินงาน
โครงการและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนภายใน/
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
ท้องถิ่น แสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาอย่าง
งดงาม เช่น โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  และ
อนุรักษ์กีฬาพ้ืนบ้านไทย (สมศ.10-4-1) 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยอกย่องระดับชาติ เช่น  
     - นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร อาสาสมัครดีเด่น 
ระดับประเทศอันดับที่ 1 ในโครงการความร่วมมือ
ระดับชาติ ณ วัดธรรมกาย 
     - นักศึกษาที่ได้รับการยกย่อชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับชาติ 
     - นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ   
(สมศ.10-5-1) 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้  
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
     การบริหารจัดการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ความชัดเจน นโยบายการผลักดันในด้านใดด้านหนึ่ง
ก่อให้เกิดจุดเด่น 

     ควรเป็นหลักในการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
ประสานงานสร้างเครือข่ายภายในทั้งนักศึกษา และ
บุคลากร 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

สมศ.10-1-1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 

กองนโยบายและแผน 

สมศ.10-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.10-1-3 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี 2556 กองนโยบายและแผน 
สมศ.10-2-1 รายงานการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รายไตรมาส  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

สมศ.10-3-1 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี 2557 กองนโยบายและแผน 
สมศ.10-4-1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.10-5-1 รางวัลที่ได้รับการยกย่องของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 11   : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่

ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ได้จัดให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างความสามัคคีของหน่วยงานภายใน และ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นสร้างภาพลักษณะทาง
วัฒนธรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน เช่น 
กิจกรรมการรณรงค์เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวัน
พุธ (สมศ.11-1-1) การจัดท าสื่อเผยแพร่เรื่องการไหว้ 
(สมศ.11-1-2) 

2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ส่งเสริมสนับสนุนปรับ
ภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีความ
ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง(สมศ.11-2-1) 

3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดให้มีการปรับแต่งและ
รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรม และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานภายใน จัดกิจกรรม Big cleaning day  
(สมศ.11-3-1) 

4 การจัดให้มีพ้ืนที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดให้มีพ้ืนทางกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่ เ อ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
   -  พ้ืนที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมทวารวดีคือ  พระ
พุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฎ มาจากพระพุทธ  ศิลาขาว 
เป็นพระพุทธเก่าแก่สร้ างในสมัยทวารวดี มีอายุ
ประมาณ 1,500 ปี ซึ่งเป็นเคารพสักการะของ
นักศึกษา แลบุคลากรอย่างสืบเนื่องมาโดยตลอด พ้ืน
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เหมาะสม 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  ส าหรับกิจกรรมหรือโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น หอวัฒนธรรม อาคาร
กิจการนักศึกษา  (สมศ.11-4-1) 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่
เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากวา่  3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลกรและนักศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น 1-4 มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5(สมศ.11-5-1) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ปฏิบัติได้  4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่งของ
ข้อมูล 

สมศ.11-1-1 กิจกรรมการรณรงค์เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.11-1-2 การจัดท าสื่อเผยแพร่เรื่องการไหว้  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.11-2-1 แบบส ารวจความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

สมศ.11-3-1 กิจกรรม Cleaning day ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.11-4-1 ภาพอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.11-5-1 ผลสรุปคะแนนความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม                   
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1    :       ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :       กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :       อาจารยส์ุมาลี  สิกเสน/ นางพรทิพา  ด้วงพิบูลย์/ 
         นางสาวนิรมล  โชคธนานนท์/ นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล 
เกณฑ์มาตรฐาน               :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด

ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า 

1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์           
ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารทุก
ระดับได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน          
โดยมหาวิทยาลัยได้รวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ   
ต่ าง ๆ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547  เพ่ือให้คณะกรรมการมีแนวทางในการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ก่อนการปฏิบัติหน้าที่      
และศึกษาหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด
อย่างครบถ้วน อีกทั้ งใช้ประกอบการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  (7.1-1-1)  

1.2 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีการก ากับดูแล 
มหาวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดย
ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง (7.1-1-2)   

1.3  มหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
http://www.npru.ac.th/info/npru_stees.html  
(7.1-1-3) มีรายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งได้มีการรายงานไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  (7.1-1-4) มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย       

ซึ่งผลการประเมินการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปี 2556 มีผลการประเมินเฉลี่ย 
4.23 คะแนน อยู่ในระดับดี จากจ านวนผู้ประเมินทั้งหมด 
30 คน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 
17 คน และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 13 คน 
และมีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน 
โดยรายงานบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ (7.1-1-5)   

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน      
กลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

2.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้มีการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนตัวชี้วัดและ
ค่ า เ ปู า ห ม า ย ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555  (7.1-2-1)  
เ พ่ือสื่ อสารแผนการด า เนินงานไปยั งบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน อาจารย์และ
บุคลากร เข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
มุมมองด้านต่าง ๆ เพ่ือน านโยบายและแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติที่ เป็นระบบ  โดยมหาวิทยาลัยมี
กระบวนการสื่อสารและถ่ายทอดแผนไปยังบุคลากร
ผ่านการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการภายใน โดย
ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/หัวหน้างาน   
ลงนามค า รั บรองการปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 กับอธิการบดี เพ่ือรับมอบ
เปูาหมาย ด าเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือผลักดันผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปสู่ระดับที่ดียิ่งขึ้นตาม
เปูาหมายที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา (7.1-2-2)  
และมีด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานต่อมหาวิทยาลัยอย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

  2.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ สร้างระบบและกลไกใน
การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้
บุคลากรทุกระดับทราบ เพ่ือเป็นการติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดย
มอบหมายให้งานประชุมและพิธีการจัดประชุม
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (7.1-2-3) และ
มีการจัดท ารายงานประจ าปี (7.1-2-4) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
(7.1-2-5) และรายงานการประเมินตนเอง (7.1-2-6) 
โดยได้แจ้งผลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้บุคลากรทราบ
ผ่านการประชุม เป็นต้น 
2.3 มหาวิทยาลัยฯ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ 
ประกอบด้วย  
- ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโปรแกรม
บันทึกการซื้อ/จ้างในระบบบริหารงบประมาณการเงิน
การบัญชี 3 มิติ  (7.1-2-7) 
- ระบบบริหารงานบุคคล (7.1-2-8)      
- ระบบสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา MIS 
(7.1-2-9) 
- ระบบ KM การจัดการความรู้ (7.1-2-10) 
- ระบบสารบรรณและหนังสือราชการ (7.1-2-11) 
- ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. (7.1-2-12) 
- ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (7.1-2-
13) เป็นต้น เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัย และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจ 
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3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการน านโยบายและ
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือทบทวนเปูาหมายและ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้ งสร้างกลไกภายในเ พ่ือสื่อสารแผนการ
ด าเนินงานไปยังกลุ่มเปูาหมายทุกระดับที่เก่ียวข้อง  
3.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) 
( 7 . 1 -3 -1 )แล ะประชุ มคณะกรรมการบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย เดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 
ของเดือน) (7.1-3-2) ในการประชุมดังกล่าว มีการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย และวาระสืบเนื่องที่ต้องติดตามการ
ด าเนินงานจากวาระการประชุมครั้งก่อนหน้านั้น  
รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบัติในงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและมอบหมายผู้รับผิดชอบ หรือเพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแจ้งให้บุคลากร
ทุกคนรับทราบร่วมกัน และได้มีการให้หน่วยงาน     
ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงาน (7.1-3-3)  
3.2 ผู้บริหารมีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน (7.1-3-4)   และได้แจ้งผลการด าเนินงานแก่
บุคลากรทราบในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2557 (7.1-3-5) 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีระบบการสื่อสารหลาย
ช่องทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน
ส านักงานอธิการบดี (7.1-4-1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
lawyer@npru.ac.th  (7.1-4-2)  โทรศัพท์สายตรงผู้บริหาร 
034-261037 โทรสาร 034-261048 Facebook ท่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (7.1-4-3)  

mailto:lawyer@npru.ac.th%20%20(7.1.4.2)%20%20โทรศัพท์
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  เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติ งานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อส่วน
ราชการ  เ พ่ื อที่ จ ะได้ น าข้อมู ลมาปรับปรุ งการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

4.2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ เ พ่ือช่วยปรับลดขั้นตอน
กระบวนการบริหารจัดการ  โดยมีการกระจายอ านาจ
ให้ผู้บริหารหลายระดับมีอ านาจในการตัดสินใจ เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1454/2556 เรื่อง 
มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน  

(7.1-4-4) 

4.3) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม  
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์และ
บุคลากร โดยการจัดกิจกรรมดังนี้ 

- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557 “ปาร์ตี้สีชมพู” และมี
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้สอนดีเด่น” และ
โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” ประจ าปี 
2557 และรางวัลการประกันคุณภาพในระดับคณะ/
ส านักดีเด่น (7.1-4-5) 

- โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปี 
2556 (7.1-4-6) 
- โครงการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน
สายวิชาการ และสายสนับสนุน และพนักงานโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (7.1-4-7)  

- มีสวัสดิการให้บุคลากรสามารถยืมเงินซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส าหรับคณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ(7.1-4-8) 
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5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ ร่ ว มงาน เ พ่ือให้ สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.ผู้ บริหารถ่ายทอดความรู้ และส่ ง เสริม พัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดี และรอง
อธิการบดีได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาจารย์และ
บุคลากรผ่านการประชุมบุคลากรเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา (7.1-5-1) และมีการถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่และนิติ
การได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเพ่ือต่อ
สัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย  จึ งได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานขึ้น โดย
ได้ เ ชิ ญ รอ งศ าสตร าจ าร ย์ ชั ย เ ลิ ศ  ป ริ สุ ท ธ กุ ล 
ผู้ อ านวยการส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาเป็น
วิทยากรบรรยายการท าผลงานวิชาการ “คู่มือการ
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” (7.1-
5-2) อีกทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ ได้มี
โอกาสในการไปอบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน ใน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (7.1-5-3) 

2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ฝึกอบรม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน ตาม
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาฯ 

(7.1-5-4) 
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6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยการรวบรวมจากการด า เนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   
มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  และถ่ายทอดตัวชี้ วั ดแก่
หน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับ 4.3233 คะแนน (7.1-6-1) 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ลดต้นทุนการด าเนินงานได้ (7.1-6-2) อีกทั้งยังได้
จัดท าประกาศ เรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด าเนินการจัดพลังงานใน
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะท างาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานควบคุมดูแล ก ากับติดตาม 
และประเมินผล โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้ งที่  17/2556 วันอังคารที่  24 
กันยายน 2556 ได้มีการเน้นย้ าเรื่องการประหยัด
พลังงาน การใช้เครื่องใช้ ไฟฟูาต่าง ๆ การใช้ลิฟต์
โดยสาร เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบและร่วมกัน
ดู แล รั บผิ ดชอบ ในการประชุ ม  ต าม โคร งกา ร
มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าถังขยะแบบคัดแยก
ประเภทของขยะแต่ละชนิด (7.1-6-3) 
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  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

มหาวิทยาลั ยมี การส า รวจคว ามพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ เช่น รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
การศึกษา 2556 และรายงานการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ(7.1-6-4) 

4)หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

มหาวิทยาลัยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยหลัก
ภาระรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึก
ใ น ก า ร รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ ปั ญ ห า ส า ธ า ร ณ ะ  เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือเปิดให้บริการรักษาพยาบาล รักษาโรค
ทั่วไปและสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน บุคลากร 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ทั้งนี้ได้
เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557  
(7.1-6-5)  
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)   
มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยมติที่ประประชุมคณกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยลงบนเว็บไซต์
ทุกครั้งที่การประชุมเสรจ็สิ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสยีรับทราบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยัว่ามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ                    
ได้โดยเผยแพร่เอกสารผ่านทาง 
http://www.npru.ac.th/th/news/topic.php?id=33&su=Rajabhat  

 

http://www.npru.ac.th/th/news/topic.php?id=33&su=Rajabhat
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  (7.1-6-6)  มีการรายงานผลการประเมินตนเองของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเปิดเผยต่อประชาคมและ
สาธารณะ (7.1-6-7) มีการติดตามการควบคุมภายใน
การตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง  ๆ            
เพ่ือประกอบการบริหารจัดการ (7.1-6-8 ) มีการบริหารความ
เสี่ยง (7.1-6-9) มีการน าระบบการเงินการบัญชี 3 มิติ
มาใช้ในการบริหารงานและมีการรายงานทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย (7.1-6-10)  
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการทบทวนตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยคณะ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการคณะ/ ส านัก/สถาบัน เข้าร่วม
ประชุมระดมความคิดเห็น และร่วมกันวางแผนก าหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญา ปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนการพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  10 (พ.ศ.2551-
2554) (7.1-6-11) และมีการจัดโครงการสัมมนาเวที
ประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยเมื่อวันที่ 23  
มิถุนายน 2556 (7.1-6-12) 
7) หลักการกระจายอ านาจ(Decentralization)         
มหาวิทยาลัยมีการกระจายอ านาจให้ผู้บริหารหลาย
ระดับ เช่น ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 
1454/2556 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทน (7.1-6-13) 
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  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)   
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยึดหลัก ประกาศ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในการบริหารงาน
อย่างเคร่งครัด ไม่จ ากัดสิทธิเสรีภาพ สามารถแสดง
ความคดิเห็น หรือออกข้อเสนอแนะต่างๆได้(7.1-6-14) 
มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ท า ง
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (7.1-6-15) 
และมีคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรเป็นแนวปฏิบัติให้แก่
บุคลากรและอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ (7.1-6-16) 
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
มหาวิทยาลัยยึดมั่นในหลักความเสมอภาค บุคลากรมี
สิทธิ เท่ า เทียมกัน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับโอกาส  มีความเสมอภาคไม่แบ่งแยก
ด้านเพศ วัย อายุ และต าแหน่ง 
- การขออนุมัติทุนเ พ่ือศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น    
(7.1-6-17)  

- ก า รจั ดบริ ก า รตรวจสุ ขภาพ ให้ กั บพนั ก ง าน
มหาวิทยาลัยทุกปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (7.1-6-18)  

- การเข้าสู่ต าแหน่งและการเลื่อนเงินเดือนให้สูงขึ้น 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (7.1-6-19) 

- สิทธิประโยชน์ในการให้สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างธนาคารร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (7.1-6-20)  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)   
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อมีประเด็นที่ต้องลง
มติ คณะผู้บริหารจะให้ความส าคัญโดยการมีส่วนร่วม
อภิปรายกันของคณะกรรมการ โดยยึดมั่นในมติของที่
ประชุมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน (7.1-6-21) 
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7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการประเมินผล
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการ
ติ ดตาม  ตรวจสอบ  และประ เมิ นผล งานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556  ซึ่งได้แต่งตั้ง นายโอภาส  เขียววิชัย เป็น
ประธานกรรมการ,รองศาสตราจารย์   ดร.ทองหล่อ วงษ์
อินทร์ เป็นรองประธานกรรมการ,     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัจฉรา สังข์สุวรรณ, รองศาสตราจารย์สุวิทย์  เฑียรทอง  
เป็นกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ    และผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

  สภามหาวิทยาลัยยึดหลักการประเมินผลการ
บริหารงานแบบกัลยาณมิตร โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม 
โดย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักศึกษา   
กลุ่มที่  2 ผู้บริหาร/อาจารย์ กลุ่มที่  3 บุคลากร/
เจ้าหน้าที่ และกลุ่มที่ 4 บุคคลภายนอก  

  จากการประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เทียบเป็นค่า
คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ได้เท่ากับ  4.17 คะแนน  
ผลการประเมินอยู่ ในระดับดี  (7 .1 -7-1)และการ
ประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานในต าแหน่งคณบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คะแนน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี (7.1-7-2) 
 และจากการสัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ยวข้อง 
เสนอ ให้ มหาวิ ทย าลั ยแก้ ไ ขและปรั บปรุ ง กา ร
ด าเนินงาน  ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้น าผลจากการ
ประเมินดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ด้านวิชาการ /แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้าน
ต าแหน่งวิชาการ และแผนทบทวนงานก่อสร้าง 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และได้ด าเนินการ
ปรั บปรุ งก า รด า เ นิ น ง านและราย ง านต่ อสภา
มหาวิทยาลัย (7.1-7-3) 

 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
การแก้ไขปัญหาบางกิจกรรมยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และผู้บริหาร น าผลการ

ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ         
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบตามข้อเสนอแนะ  

 

รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
7.1-1-1 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม            

และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
งานประชุมฯ 

7.1-1-2 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

งานประชุมฯ 

7.1-1-3 เว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
http://www.npru.ac.th/info/npru_stees.html 

มหาวิทยาลัยฯ 
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แหล่งของข้อมูล 

7.1-1-4 รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม งานประชุมฯ 

7.1-1-5 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม  งานประชุมฯ 

7.1-2-1 - เอกสารสรุปการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม http://www.npru.ac.th 

กองนโยบายและ
แผน 

7.1-2-2 ภาพประกอบพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 
2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หน่วย
ประชาสัมพันธ์ 

7.1-2-3 รายงานการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-2-4 รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2556 กองนโยบายและ
แผน 

7.1-2-5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2556 
(หน่วยงาน) 

กองนโยบายและ
แผน 

7.1-2-6 รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2556 งานประกัน
คุณภาพ 

7.1-2-7 คู่มือระบบสารสนเทศด้านการเงินการบัญชี 3 มิติ   งานการเงินฯ 

7.1-2-8 คู่มือระบบบริหารงานบุคคล กจ. 

7.1-2-9 ระบบสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา MIS สสว. 

7.1-2-10 ระบบ KM การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-2-11 ระบบสารบรรณและหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-2-12 ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-2-13 ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57 

งานประชุมฯ 

7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57 

งานประชุมฯ 
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7.1-3-3 - ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน ต่าง ๆ 

กองแผนฯ 

7.1-3-4 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556           

มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-3-5 เอกสารการลงนามรับทราบรายงานการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556           

มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-4-1 ตู้รับเรื่องร้องเรียน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ   สนอ. 

7.1-4-2 E- mail  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ lawyer@npru.ac.th สนอ. 

7.1-4-3 Print Out Facebook อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

7.1-4-4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1454/2556 เรื่อง มอบอ านาจให้
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน 

สนอ. 

7.1-4-5 -ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557 “ปาร์ตี้สีชมพู” 

-ภาพข่าวการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 
2556  และ “บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น” ประจ าปี 2556 

-ภาพข่าวรางวัลการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2555 

งานประชาสัมพันธ์ 

7.1-4-6 โครงการตรวจสุขภาพพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย          
และลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปี 2556 

หน่วยอนามัยและ
สุขาภิบาล 

7.1-4-7 เอกสารการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กจ. 

7.1-4-8 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2557 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 819/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

7.1-5-1 รายงานการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 
2556 

มหาวิทยาลัยฯ 
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7.1-5-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานวิชาการ “คู่มือการ
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” 

กจ. 

7.1-5-3 บันทึกข้อความขอไปราชการ และรายงานการไปราชการ อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน  

กจ. 

7.1-5-4 - ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และสนับสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2556 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนศึกษาต่อ 
และรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา 

สสว. 

7.1-6-1 รายงานสรุปผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปี พ.ศ. 2556 

กองนโยบายและ
แผน 

7.1-6-2 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กองนโยบายและ
แผน 

7.1-6-3 - ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านการอนุรักษ์
พลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านการ
อนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- ภาพการรณรงค์จัดตั้งถังขยะแยกประเภท 

งานอาคารฯ 

   7.1-6-4                                                                                                       - รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2556 

- รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สวก.,กองนโยบาย
และแผน 

7.1-6-5 ภาพศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนอ. 

7.1-6-6 รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 มิ.ย.2556 - 31 พ.ค.
2557 

งานประชุมและพิธี
การ 
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7.1-6-7 รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556               

สนอ. 

7.1-6-8 - รายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2556 

- รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงาน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.1-6-9 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 

หน่วยตรวจสอบ 

7.1-6-10 - ระบบสารสนเทศด้านการเงินการบัญชี 3 มิติ 

- รายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

งานการเงินและ
บัญชี 

7.1-6-11 เอกสารสรุปการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

กองนโยบายและ
แผน 

7.1-6-12 ภาพโครงการสัมมนาเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย มหาวิทยาลัย 

7.1-6-13 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1454/2556 เรื่อง มอบอ านาจให้รอง
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทน 

สนอ. 

7.1-6-14 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

งานประชุมและพิธี
การ 

7.1-6-15 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่ 2293/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามและประเมินผล และการพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-6-16 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยฯ 

7.1-6-17 ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทาง
การศึกษาและฝึกอบรม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย และประกาศผลการพิจารณาผู้
ได้รับทุน 

สสว. 

7.1-6-18 โครงการตรวจสุขภาพพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย         และลูกจ้าง
ชั่วคราว ประจ าปี 2556 

สนอ. 
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7.1-6-19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

กจ. 

7.1-6-20 เอกสารการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันการเงินต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

กจ. 

7.1-6-21 - มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย      
1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57 

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.57 

งานประชุม 

7.1-7-1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556            

งานประชุมฯ 

7.1-7-2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556              

งานประชุมฯ 

7.1-7-3 - แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านต าแหน่งวิชาการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิชาการ 
- แผนทบทวนงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สมปอง  ทองงามดี/ อาจารย์พฤกษ์  โปร่งส าโรง   
   อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย/ นางสาวศิรินทรา  ปรางเปรมปรี 
   นางสมรักษ์  เปล่งเจริญศิริชัย/ นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร/  
   นายสุภกิติ  มุสิราช/ นางพรทิพา  ด้วงพิบูลย์/ นางสาวนิรมล  โชคธนานนท์ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของ

การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส่วนงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
อ านวยการด้านการจัดการความรู้  ตามค าสั่ งที่ 
1656/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 ค าสั่ง
แต่ งตั้ ง เ พ่ิม เติมที่  1799/2556 ลงวันที่  
20 ตุลาคม 2556 และค าสั่งที่ 2015/2556 ลงวันที่ 
2 ธันวาคม 2556 (7.2-1-1) และได้มีการประชุมเมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เพ่ือก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ครอบคลุมพันธกิจ ดังนี้ 
 - ด้านการผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐานบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน 
 - ด้านการวิ จั ย  :  การพัฒนานักวิ จั ยรุ่ น ใหม่ 
(อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) 
 - ด้านการบริหารจัดการ :  การพัฒนาสู่ การ
ให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ (7.2-1-2) 
โดย ในประ เด็ นดั งกล่ า ว ได้ ผ่ านมติ ที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 19/2556 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (7.2-1-3) 

2 มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ 
ที่ก าหนดในข้อ 1  

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายไว้
ในแผนการจัดการความรู้  (7.2-2-1) ซึ่งประเด็น 
ที่ พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต  
ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 - ประเด็น : การจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน กลุ่มเปูาหมาย  
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แผนการ

จัดการความรู้ หน้า 14) 
 - ป ร ะ เ ด็ น  :  ก า ร พั ฒ น า นั ก วิ จั ย รุ่ น ใ ห ม่ 
กลุ่ม เปู าหมาย คือ อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แผนการ
จัดการความรู้ หน้า 15) 
 - ประเด็น : การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดีและ 
มีประสิทธิภาพ กลุ่มเปูาหมาย คือ บุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏนครปฐม 
(แผนการจัดการความรู้ หน้า 16) 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ      
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดตั้ง
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เช่น 
คณะกรรมการอ านวยการด้านการจัดการความรู้ได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในทุก
ประเด็นให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสาย
ส นั บ ส นุ น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ มื่ อ วั น ที่  
6 กุมภาพันธ์ 2557 (7.2-3-1) มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ประเด็นในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้  
ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมบุคลากร
สายวิชาการให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดี ทั้งด้านการเรียน การสอน 
การวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นิสิตนักศึกษา จึง
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของบุคลากร 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง เส้นทางสู่อาจารย์มหาวิทยาลัย และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ที่ ส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และ 
IQA เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากร   
ผู้ มี ป ระสบการณ์  และ เ พ่ือ เป็ นการถ่ ายทอด
ประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะให้แก่อาจารย์
ผู้เข้าร่วม ส่งผลให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบ TQF เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน (7.2-3-2) 
ด้านการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (7.2-3-3) 
เ พ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนด โดยได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักวิจัย 
และเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย RtoR มาบรรยาย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7.3-3-4) 
ด้านการบริหารจัดการ 
ส า นั ก ง านอธิ ก า รบดี แ ล ะหน่ ว ย ง านภ าย ใน
มหาวิทยาลัย ได้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การประชุมการจัดท า เทคนิคการพัฒนาสู่ การ
ให้บริการที่ดี (7.2-3-5) 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ 
ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
อ อกมา เป็ น ล าย ลั กษณ์ อั กษร  ( explicit 
knowledge) 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดผู้รวบรวมความรู้ตามประเด็น
ที่ก าหนดในแผนการจัดการความรู้ดังนี้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ
รวบรวมความรู้ตามประเด็นการจัดการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐานบัณฑิตทั้ ง 5 ด้านโดยได้จัดเก็บ
รวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเว็บไซต์ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (หัวข้อการจัดการ
ความรู้) http://ac.npru.ac.th/km.php  ซึ่งเป็น 

 

http://ac.npru.ac.th/km.php
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  ความรู้ที่ถ่ายทอดจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร (7.2-4-1) 
ด้านการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร มีระบบสารสนเทศนักวิจัยและ E-mail      
เพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่อง
ให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้เคล็ดลับ และมีสื่อ
สิ่งพิมพ์ในรูปแบบคู่มือนักวิจัยจรรยาบรรณงานวิจัย
เพ่ือ KM ของสถาบัน (7.2-4-2) 
ด้านการบริหารจัดการ 
ส า นั ก ง านอธิ ก า รบดี แ ล ะหน่ ว ย ง านภ าย ใน
มหาวิทยาลัย ได้มีการร่วมกันคิดวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวปฏิ บั ติ / เ ทคนิ ค การ ให้ บ ริ ก า รที่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติไว้ที่เว็บไซต์ http://km.npru.ac.th 
(7.2-4-3) 

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ที่ เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  ( explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

มหาวิทยาลัยมีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง  
ดังนี้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตตาม
มาตรฐานทั้ง 5 ด้าน มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ  

 

http://km.npru.ac.th/
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  จัดการเรียนการแก่นักศึกษา (7.2-5-1) 

ด้านการวิจัย 
สถาบันวิ จั ย ได้ จั ดท าคู่ มื อการจั ดการความรู้        
การบริหารจัดการงานวิจัยและงาน RtoR (7.2-5-2) 
ด้านการบริหารจัดการ 
ส า นั ก ง านอธิ ก า รบดี แ ล ะหน่ ว ย ง านภ าย ใน
มหาวิทยาลัย ได้จัดท าคู่มือเทคนิคการพัฒนาสู่การ
ให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ (7.2-5-3) 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

7.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านการจัดการความรู้ 
 - ค าสั่งที่ 1656/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 
 - ค าสั่งที่ 1799/2556 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2556 
 - ค าสั่งที่ 2015/2556 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2556 
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 

สวก. 

7.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2556  
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 

สนอ. 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

7.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

7.2-3-1 โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ การจั ดการความรู้ มหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏนครปฐม  

สวก. 

7.2-3-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สสว. 

7.2-3-3 บันทึกสรุปผลการด าเนินงานโครการปฐมนิเทศนักวิจัย RtoR  สถาบันวิจัยฯ 
7.2-3-4  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปฐมนิเทศนักวิจัย RtoR สถาบันวิจัยฯ 
7.2-3-5  เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดีและ          

มีประสิทธิภาพ 
สนอ.หน่วยงาน 

7.2-4-1 ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(หัวข้อจัดการความรู้) 

สสว. 

7.2-4-2 ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัย (หัวข้อจัดการความรู้) สถาบันวิจัยฯ 
7.2-4-3 ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการความรู้ 

http://km.npru.ac.th 
สนอ.หน่วยงาน 

7.2-5-1 เอกสาร มคอ.3 สสว. 
7.2-5-2 คู่มือการจัดการความรู้การบริหารจัดการงานวิจัย และงานวิจัยแบบ 

RtoR 
สถาบันวิจัยฯ 

7.2-5-3 คู่มือเทคนิคการพัฒนาสู่การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สนอ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://km.npru.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ : อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู/ นางรัตนาวดี  แพรอัตร์ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System 

Plan) 
 

1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบ
ไ ป ด้ ว ย ผู้ บ ริ ห า ร ด้ า น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง 
มหาวิทยาลัยฯ และกลุ่มผู้บริหารที่ เป็นผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ (7.3-1-1)  
1.2 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System 
Plan) (7.3-1-2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) (7.3-1-3) 
1.3 ระบบสารสน เทศที่ น า เสนอในแผนระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์  ความสามารถ
ในการท างานของระบบแต่ละระบบ ความสอดคล้อง
ข อ ง แ ต่ ล ะ ร ะบ บ ที่ มี ต่ อ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ
ที่น าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
มี ก า ร ระบุ ท รั พยากรสารสน เทศ  ทั้ ง Hardware 
Software Database และ People ware มีการระบุ
งบประมาณและประเมินความคุ้มค่าของระบบและ 
มีการจัดล าดับความส าคัญ (7.3-1-4)  (7.3-1-5) 

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน (7.3-2-1) (7.3-2-2) 
(7.3-2-3) (7.3-2-4) 
2.2 ด้านการวิจัย (7.3-2-5) 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ (7.3-2-6) (7.3-2-7) (7.3-
2-8) (7.3-2-9) (7.3-2-10) (7.3-2-11) 
2.4 ด้านการเงิน (7.3-2-12) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  2.5 ด้านอ่ืน ๆ โดยมีการน าข้อมูลมาใช้ในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ

สารสนเทศ 
ในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง และใช้ในการ
จั ดท า เอกสาร เผยแพร่ ทาง เ ว็ บ ไซต์  ( 7 . 3 -3 -1 ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มอบหมายกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้จัดท าการประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจปีละ 1 ครั้ง ดังนี้  
3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน (7.3-3-2) (7.3-3-3) 
(7.3-3-4) (7.3-3-5) 
3.2 ด้านการวิจัย (7.3-3-6) 
3.3 ด้านการบริหารจัดการ (7.3-3-7) (7.3-3-8)  
(7.3-3-9) (7.3-3-10) (7.3-3-11) (7.3-3-12) 
3.4 ด้านการเงิน (7.3-3-13) 

4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มอบหมายกลุ่ม
ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  
ส า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า ร และ เทค โน โ ลยี ส า ร สน เท ศ  
เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ ใช้ ระบบสารสนเทศ ตามแผนระบบ
สารสนเทศ ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2556 (7.3-4-1)  
โดยมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละ
ระบบ มาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
อาทิ เช่น การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน (7.3-4-2) และด้านการวิจัย (7.3-4-3) 
และจั ดท า แผนระบบสารสน เทศ  (Information 
System Plan) พ.ศ. 2557 – 2561 (ร่าง) (7.3-4-4) 
และได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละระบบ
สารสนเทศมาเข้าที่ประชุม (7.3-4-5) 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  
 

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการจัดส่งข้อมูล 
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และภาวการณ์ 
มีงานท าของบัณฑิต  ให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ผ่านระบบสารสนเทศท่ีก าหนด (7.3-5-1) 
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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  

ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

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

  ไม่บรรลุ 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

7.3-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1241/2556 กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-1-3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-1-4 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553 – 2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2556 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-2-1 คู่มือระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

7.3-2-2 คู่มือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ส าหรับนักศึกษา กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-2-3 คู่มือระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
7.3-2-4 คู่มือระบบสารสนเทศบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน งานการเจ้าหน้าที่และ

นิติการ 
ส านักงานอธิการบดี 

7.3-2-5 เว็บไซต์ http://rdi.npru.ac.th/ 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

7.3-2-6 คู่มือระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-2-7 คู่มือระบบการเข้าถึงระบบเครือข่าย Single Sign On กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-2-6 คู่มือระบบสารสนเทศหนังสือราชการและค าสั่ง กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-2-8 คู่มือระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-2-9 คู่มือระบบจองสอบและระบบสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-2-10 คู่มือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ส าหรับหน่วยงานและ

บุคลากร 
กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-2-11 คู่มือระบบระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

7.3-2-12 เว็บไซต์ http://home.npru.ac.th/datamua/ กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-3-1 การประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-3-2 การประเมินความพึงพอใจระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
ส าหรับนักศึกษา 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-3-3 การประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-3-4 การประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศบริหารงานบุคลากรและ
เงินเดือน 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-3-5 การประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ http://rdi.npru.ac.th/ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
7.3-3-6 การประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-3-7 การประเมินความพึงพอใจระบบการเข้าถึงระบบเครือข่าย Single Sign 
On 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-3-8 การประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศหนังสือราชการและค าสั่ง กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-3-9 การประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

7.3-3-10 การประเมินความพึงพอใจระบบจองสอบและระบบสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-3-11 การประเมินความพึงพอใจระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

ส าหรับหน่วยงานและบุคลากร 
กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-3-12 การประเมินความพึงพอใจระบบระบบรายงานการเบิกจ่ าย
งบประมาณ 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-4-1 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2556 
กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-4-2 การประเมินความพึงพอใจระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
ส าหรับนักศึกษา 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
7.3-4-3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถาบันวิจัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
7.3-4-4 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  พ.ศ. 2557 – 

2561 (ร่าง) 
กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 

7.3-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
 

7.3-5-1 เอกสารแสดงการจัดส่ งข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ผ่านระบบน าส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.4   :      ระบบบริหารความเสี่ยง 
ประเภทของตัวบ่งช้ี :      กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :      อาจารย์สุมาลี  สิกเสน/ นางพรทิพา  ด้วงพิบูลย์ / นางสาววิมลสิริ  ศรีสมุทร 
        นางสาวไญยฎา  วิรัชกุล/ นางสาวนิรมล โชคธนานนท์ 
เกณฑ์มาตรฐาน                :  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลักของส่วนงานร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลั ย ราชภัฎนครปฐม ผศ .สม เดช         
นิลพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ร่วมเป็น
คณะกรรมการ  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
น ค ร ป ฐ ม ที่  2 0 4 9 / 2 5 5 5  เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ 2556 (7.4-1-1) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ที่ 2050/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ระดับคณะ ส านักและสถาบัน
(7.4-1-2) และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ 2051/2555 เรื่อง ปฏิทินด าเนินงานด้านการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 (7.4-1-3) โดยก าหนดให้
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้  
1) ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยการก าหนด
นโยบาย แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน  2) ให้ความเห็นชอบแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3) ติดตาม 
และพิจารณาประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 4) รายงานผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการ
ตามระเบียบต่อไป  5) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 6) อ่ืน ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอย่างเช่น  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร   การบริหาร
งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน     
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีการประชุมและร่วมกันวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน  ได้แก่  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27
เมษายน พ.ศ.2556 ตามระเบียบวาระท่ี 3.1  
(7.4-2-1) 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2   

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และจัดล าดับความเสี่ยงในแต่ละ
ด้านตามล าดับก่อน – หลัง ที่ได้จากการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง ในการประชุมมหาวิทยาลัยฯ 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
และจัดล าดับความเสี่ยงในแต่ละด้านตามล าดับ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

  ก่อน – หลัง ที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 
27 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามระเบียบวาระที่ 3.2 
(7.4-3-1) 

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   
 
 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ยง  ท าการสรุปประเด็นความเสี่ ยงต่ า งๆ          
เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน (7.4-4-1)  

5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือหา
แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยนเพ่ือลดความเสี่ยง   
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 
2556  ตามระเบียบวาระที่ 5 (7.4-5-1) และมีการ
รายงานปัญหาอุปสรรค   และแนวทางแก้ไขของ
การลดความเสี่ยง แนวทาง/ค าแนะน าปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบ 
(7.4-5-2) และมีการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2557 วันที่ 4 มกราคม 2557 ในระเบียบวาระที่ 
4.1 (7.4-5-3) 

6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

มหาวิทยาลั ยฯ  มี ก ารน าผลประ เมิ น  และ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการ
ปรับแผน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2557 วันที่ 4 มกราคม 2557 ตามระเบียบวาระ
ที่ 4.1 (7.4-6-1) เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2557 (7.4-6-2) 

 



 
162 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

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

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และด าเนินการตามแผน มีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

- 

 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. หน่วยงานย่อยส่งรายงานประจ าหน่วยงานล่าช้า 
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีภาระงานประจ ามาก ซึ่ง
ส่งผลต่อการด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัยไม่ตรงตาม
ก าหนดระยะเวลาที่วางไว้ 

1. แจ้งเตือนหน่วยงานย่อยล่วงหน้าให้จัดส่งรายงานตาม
ระยะเวลาที่วางไว้ 
2. กระตุ้นให้เห็นความส าคัญของงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

7.4-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2049/2556  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

7.4-1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2050/2556                                   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-1-3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ 2051/2556 

เรื่อง ปฏิทินด าเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหาร             
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2556  (ระเบียบวาระท่ี 
3.1) 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2556 (ระเบียบวาระท่ี 
3.2) 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556  (ระเบียบวาระท่ี 5 ) 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-5-2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-5-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 4 มกราคม   
พ.ศ. 2557 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-6-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.4-6-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 4 มกราคม  
พ.ศ.2557 พ.ศ. 2557 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12   : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์สุมาลี  สิกเสน /  นางพรทิพา   ด้วงพิบูลย์/ 
                                        นางสาวพัชรกันต์  นิมิตรศดิกุล/ นางสาวนิรมล  โชคธนานนท์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

   ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)                  
ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการด าเนินตามพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด   ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 มหาวิทยาลั ยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการสภามหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดให้นโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย   การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็น   เรื่อง ๆ 
ก็ได้ 
 (3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 
 (5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน  ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานนะเทียบเท่าคณะรวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
 (6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการ
สมทบ 
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 (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
 (8) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
 (9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
 (10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 (12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 
 (13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
 (14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 
 (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติราชการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่
ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 
 (16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น 
 (17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
(12.1.1) 

 
 2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมกันในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้มีการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555  เพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงาน    ไปยังบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน อาจารย์และบุคลากร 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น  มุมมองด้านต่าง ๆ เพ่ือน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่
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เป็นระบบ  โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการสื่อสารและถ่ายทอดแผนไปยังบุคลากรผ่านการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการภายใน โดยให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/หัวหน้างาน ลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กับอธิการบดี เพ่ือรับมอบเปูาหมาย ด าเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือ
ผลักดันผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปสู่ระดับที่ดียิ่งขึ้นตามเปูาหมายที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ สร้างระบบและกลไกในการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบ เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบหมายให้งานประชุมและพิธี
การจัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมีการจัดท ารายงานประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานการประเมินตนเอง โดยได้แจ้งผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ให้บุคลากรทราบผ่านการประชุม เป็นต้น 
 
 3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการบริหารจัดการภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีค าสั่งที่ 11/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย และได้มีการ
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้อยู่ในรูปไฟล์เอกสารซึ่งรายงานบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
 
 4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สภามหาวิทยาลัยฯ มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 มาตรา 49  ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และมาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผล
งาน 

(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
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 5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการรวบรวมจากการด าเนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   
มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และถ่ายทอดตัวชี้วัดแก่หน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ 4.3233 คะแนน  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถลดต้นทุนการด าเนินงานได้ อีกทั้งยังได้จัดท าประกาศ เรื่อง
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด าเนินการจัด พลังงานในหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะท างานด้านการอนุรักษ์พลังงานควบคุมดูแล ก ากับติดตาม และประเมินผล โดย
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2556 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 ได้มีการเน้น
ย้ าเรื่องการประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟูาต่าง ๆ การใช้ลิฟต์โดยสาร เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ 
รับทราบและร่วมกันดูแลรับผิดชอบในการประชุม ตามโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าถังขยะแบบคัดแยกประเภทของขยะแต่ละชนิด  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 
2556 และรายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

4)หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

มหาวิทยาลัยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยหลัก
ภาระรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ เช่น มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมจัดตั้งศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือเปิดให้บริการรักษาพยาบาล รักษาโรคทั่วไปและสร้างเสริม
สุขภาพ แก่ประชาชน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ทั้งนี้ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2557  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency)   
มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยมติที่ประประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยลงบนเว็บไซต์ทุกครั้งที่การประชุมเสร็จสิ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบการบริหารงานของ
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว่ า มี ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  โ ด ย เ ผ ย แ พ ร่ เ อ ก ส า ร ผ่ า น ท า ง 
http://www.npru.ac.th/th/news/topic.php?id=33&su=Rajabhat (7.1.6.6)     มีการรายงานผลการ
ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเปิดเผยต่อประชาคมและสาธารณะ (7.1.6.7) มีการ
ติดตามการควบคุมภายในการตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ     เพ่ือประกอบการบริหาร
จัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีการน าระบบการเงินการบัญชี 3 มิติมาใช้ในการบริหารงานและมีการรายงาน
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหาร/
คณะกรรมการคณะ/ ส านัก/สถาบัน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น และร่วมกันวางแผนก าหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.2547 ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) และมีการ
จัดโครงการสัมมนาเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยเมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2556  

7) หลักการกระจายอ านาจ(Decentralization)         
มหาวิทยาลัยมีการกระจายอ านาจให้ผู้บริหารหลายระดับ เช่น ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 
1454/2556 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)   
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยึดหลัก ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในการบริหารงานอย่าง
เคร่งครัด ไม่จ ากัดสิทธิเสรีภาพ สามารถแสดงความคิดเห็น หรือออกข้อเสนอแนะต่างๆได้ มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมีคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรเป็ น
แนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรและอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่  

9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
มหาวิทยาลัยยึดมั่นในหลักความเสมอภาค บุคลากรมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับโอกาส  มีความเสมอภาคไม่แบ่งแยกด้านเพศ วัย อายุ และต าแหน่ง 
- การขออนุมัติทุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

- การจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

- การเข้าสู่ต าแหน่งและการเลื่อนเงินเดือนให้สูงขึ้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  

- สิทธิประโยชน์ในการให้สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างธนาคารร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

http://www.npru.ac.th/th/news/topic.php?id=33&su=Rajabhat
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อมีประเด็นที่ต้องลงมติ คณะผู้บริหารจะให้ความส าคัญโดยการมีส่วนร่วม
อภิปรายกันของคณะกรรมการ โดยยึดมั่นในมติของที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  
 

ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการประเมินการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.23 คะแนน อยู่ในระดับดี จากจ านวนผู้
ประเมินทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 17 คน และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
จ านวน 13 คน โดยผลการประเมินแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี 2556 
ตารางสรุปผลค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น 

 
ผลการประเมินการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปี 2556 

 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั 17 56.67 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 13 43.33 

รวม 30 100.00 
 

สรุปผลการประเมิน 

หัวข้อประเมิน  S.D ระดับ 

ส่วนที่ 1  การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 4.20 .740 ดี 
ส่วนที่ 2 คุณภาพและประสิทธิผล  4.26 .764 ดี 
 รวม 4.23 .723 ดี 
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        ส่วนที่ 1 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

หัวข้อประเมิน  S.D ระดับ 

การด าเนินงานตามพันธกิจ 3.89 .921 ดี 

 
- การด าเนินงานของสภาฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลและกระตุน้ให้เกิดการพัฒนา

ด้านวชิาการ : การเรียนการสอน หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา  
4.37 .850 ดี 

 
- การด าเนินงานของสภาฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลและกระตุน้ให้เกิดการพัฒนา

ด้านการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
3.90 1.094 ดี 

 - การด าเนินงานของสภาฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลและกระตุน้ให้เกิดการพัฒนา
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

3.73 1.048 ดี 

 - การด าเนินงานของสภาฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลและกระตุน้ให้เกิดการพัฒนา
ด้านการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม  

3.57 1.073 ดี 

การก าหนดนโยบาย 4.20 .775 ดี 
 - สภาฯ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลยั  4.33 .884 ดี 

 
- สภาฯ มีบทบาทในการก ากบัดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาดา้นการบริหารงาน

บุคคล  
4.17 .874 ดี 

 
- สภาฯ มีบทบาทในการก ากบัดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาดา้นการเงินและ

ทรัพย์สิน  
4.43 .935 ดี 

 
- สภาฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการเตรียมพร้อม

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  
3.87 1.042 ดี 

การท าตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 4.37 .964 ดี 

 
- สภาฯ ปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง  
4.37 .964 ดี 

การก ากับ ติดตาม และประเมนิผล 4.30 .664 ดี 

 
- สภาฯ จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานของมหาวิทยาลยัและ

ผู้บริหารสูงสดุ (อธิการบดี) อย่างเหมาะสม  
4.40 .724 ดี 

 - สภาฯ จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม  4.20 .761 ดี 
ด้านหลักธรรมาภิบาล 4.22 .907 ดี 

 

- สภาฯ ด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และส่งเสริมความ
เป็นอิสระและธรรมาภบิาลในมหาวิทยาลยั (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ) 

4.23 .935 ดี 

 - สภาฯไดท้ าหนา้ที่พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมในระดบัใด  3.85 1.068 ดี 
 รวม 4.20 .740 ดี 
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ส่วนที่ 2 คุณภาพและประสิทธิผล 

หัวข้อประเมิน 
 

S.D ระดับ 

 
- นโยบายจากสภาฯ ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และภารกิจ  
4.40 .724 ดี 

 
- คณะอนุกรรมการที่สภาฯ แต่งตัง้ สามารถท าหน้าที่แทนสภาฯ ในเร่ืองที่มอบหมาย 

และกลั่นกรองงาน เพื่อเสนอความเห็นต่อสภาฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพียงใด  
4.13 .937 ดี 

 
- โดยภาพรวม สภาฯ ประสบความส าเร็จในการก ากับดูแลและขบัเคลื่อนการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย  
4.47 .624 ดี 

 รวม 4.26 .764 ดี 

                              
ข้อเสนอแนะ 

- สภาฯเป็นที่ปรึกษาอย่างดีและก ากับติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด และหาทาง
ออกในการแก้ปัญหา เพ่ือให้การบริหารด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เคร่งครัดกับการใช้งบประมาณ
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมุ่งเน้นประสิทธิภาพการท างานของผู้บริหาร ท าให้งานเชิงนโยบาย
ขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

- กรรมการสภาฯ มีความหลากหลายท าให้มีมุมมองเชิงบริหารที่หลากหลายส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นส าคัญ 

- ควรขับเคลื่อนให้มีส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผู้บริหารที่มีศักยภาพมาขับเคลื่อนงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

- เป็นสภาฯ ที่มีความเข้าใจในบริบทของราชภัฏอย่างชัดเจน 

- ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของสภาฯ เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการบริหารและการท างาน ถ้าเป็นไปได้ควรให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4.23 4.23 คะแนน    บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
สมศ.12-1 แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 งานประชุมและ 

พิธีการ 
สมศ.12-2 ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 งานประชุมและ 

พิธีการ 
 

ตัวบ่งช้ี 13     :         การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : อาจารย์สุมาลี  สิกเสน/  นางพรทิพา  ด้วงพิบูลย์/  
                                        นางสาวนิรมล  โชคธนานนท์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการด าเนินงาน 
                     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันก าหนด และทบทวนนโยบายก ากับดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  มีการด าเนินการตาม
ระบบการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย โดยมีรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้
มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการบริการ
วิชาการ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย  และจากการประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เทียบ
เป็นค่าคะแนน  (เต็ม 5 คะแนน) ผลประเมินได้เท่ากับ 4.17 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4.17  4.17 คะแนน   บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.ผู้บริหารทุกท่านปฏิบัติหน้าที่  และงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดีตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ทุกท่านมีเจตคติที่ดีต่ออธิการบดี และต่อมหาวิทยาลัย 
2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

- 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
งานด้านบริหารจัดการและงานด้านบริการบางส่วนยัง
ต้องแก้ไข ปรับปรุง   

ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานร่วมกันก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนางานให้เป็นที่พึง
พอใจของผู้รับบริการ 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

สมศ.13-1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สนอ. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ประเภทของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : กองนโยบายและแผน 
เกณฑ์มาตรฐาน            :   

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
      มหาวิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (8.1-1-1) ที่สอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการผลิต
บัณฑิต การส่ ง เสริมวิทยฐานะครู  การท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การบริหารจัดการและการ
บริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2553-2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(8.1-1-2)  

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้ เ งิ นอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใ ส  
ตรวจสอบได ้

       มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ดังเอกสารการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (8.1-2-1)   
       มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน และ
พอเ พียงส าหรับการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่ง 
ได้แก่ 
     1) แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านส านักงบประมาณ ซึ่ง
จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆตามเอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (8.1-2-2)    
     2) แหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยการ
ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้
จากบริการวิชาการ ทุนอุดหนุนวิจัยจากหน่วยงาน

องค์ประกอบที่   8   การเงินและงบประมาณ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ภายนอก รายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืนและ
เงินบริจาค ให้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 
80 ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  (8.1-2-3)  
       มหาวิทยาลัยฯได้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่ก าหนดทุกๆ
ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังเอกสารการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2556 (8.1-2-4)  

3 มีงบประมาณประจ าปีที่ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร   

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีการ
จัดสรรงบประมาณที่แสดงถึงความสอดคล้องต่อพันธกิจ
ทั้ง 6 ด้านตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2556  (8.1-3-1) ของ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
และการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ  

4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

        มีการจัดท ารายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 
2556 (8.1-4-1) อย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วยงบรายได้ 
ค่าใช้จ่ายและงบแสดงฐานะทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ในทุกเดือนเพ่ือให้ทราบถึงสถานะของเงินรายได้ หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วมหาวิทยาลัยฯมีงบประมาณเหลือเพียงพอ
ต่อกิจกรรมในช่วงถัดไป ซึ่งได้น าเสนอต่อผู้บริหารและ
น าเสนอรายงานผลการใช้จ่ายเงินต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
ทั้ง 4 ไตรมาส (8.1-4-2)  

5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของส่วนงาน
อย่างต่อเนื่อง 

       มหาวิทยาลัยฯน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ดังรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (8.1-5-1) และรายงานผู้บริหาร
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรของ   มหาวิทยาลัยฯ ให้คุ้มค่าและ
เหมาะสม มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อผลผลิตดังรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(8.1-5-2) และมีการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับและ
รายจ่ายในอนาคตในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (8.1-5-3) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 

ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

      มีการจัดท ารายงานการตรวจสอบภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือติดตามการใช้เงิน
ของมหาวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยฯก าหนด ดังแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (8.1-6-1) พร้อมทั้งรายงานผล
การตรวจสอบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯทราบดัง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 ไตรมาส 
(8.1-6-2) และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  พ . ศ .  2 556 ( 1 . 1 -6 -3 )  ที่ จั ด ส่ ง ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือรายงานผล  การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯดังหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่ อง  รายงานการวิ เคราะห์ งบการเงิน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2556 (8.1-6-4) 

7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

       มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงินดังเอกสาร
แสดงระบบ GFMIS และ ระบบ GrowBudget (8.1-7-
1) ซึ่งผู้บริหารระดับสูงสามารถติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯและ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (8.1-7-2)  

 
เกณฑ์การประเมิน   :      

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 



 
177 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีระบบ งบประมาณ 3 มิติ มาใช้ในการบริหาร
การเงินเพ่ือการตัดสินใจและการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน 
2. มีการวางแผนการใช้เงินที่ครอบคลุมตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ 

หน่วยงานภายในควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
 

 
รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งข้อมูล 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองนโยบายและแผน 
8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553-2556 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
กองนโยบายและแผน 

8.1-2-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กองนโยบายและแผน 

8.1-2-2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กองนโยบายและแผน 

8.1-2-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองนโยบายและแผน 
8.1-2-4 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กองนโยบายและแผน 

8.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556   กองนโยบายและแผน 
8.1-4-1 รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 งานการเงิน 
8.1-4-2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินต่อสภามหาวิทยาลัยฯ งานประชุมและพิธีการ 
8.1-5-1 รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยตรวจสอบภายใน 
8.1-5-2 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองนโยบายและแผน 
8.1-5-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองนโยบายและแผน 
8.1-6-1 แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยตรวจสอบภายใน 
8.1-6-2 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ท้ัง 4 ไตรมาส เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
8.1-6-3 รายงานการวิเคราะห์งบการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556     หน่วยตรวจสอบภายใน 
8.1-6-4 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายงานการวิเคราะห์

งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2556 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งข้อมูล 

8.1-7-1 เอกสารแสดงระบบ GFMIS และ ระบบ GrowBudget กองนโยบายและแผน 
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯและ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1       : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :     ผศ. ดร. สุวิมล  เรืองศรี 
เกณฑ์มาตรฐาน            :  
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่  เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

          มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนซึ่ง
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพภายใน โดยใช้
ตั วชี้ วั ดของการประกันคุณภาพ ในการจั ดท า
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย การตรวจสอบ
คุณภาพ โดยการติดตามและตรวจสอบ เช่น การ
ตรวจสอบผ่านการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดของ
มหาวิทยาลัย การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
เป็นต้น  และการประเมินคุณภาพ โดยผู้ประเมินทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย (9.1-1-1) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานทั้งในระดับโปรแกรมวิชา 
คณะ ส านัก และสถาบัน (9.1-1-2) นอกจากนี้ได้มี
การจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ (9.1-
1-3) รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านงานประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 (9.1-1-4) เพ่ือก าหนดให้
แต่ละหน่วยงาน ได้ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน 

         มหาวิทยาลัยฯมีการก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (9.1-2-1) 
และมีการจัดท าคู่ มื อการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (9.1-2-2) นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบ และผู้ก ากับอย่าง
ชัดเจน  (9.1-2-3) 

 

 

 

องค์ประกอบที่   9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการด าเนินงาน 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

        มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์เพ่ิมเติม ดังนี้ 
อัตลักษณ์ “จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น” 
เอกลักษณ์ “บูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
ผ่านตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบัน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่  16.1 นักศึกษา
สามารถบูรณาการความรู้ เพ่ือน าไปพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น  ตัวบ่งชี้ที่  16.2 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์                   
และตัวบ่งชี้ที่  17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน โดย
ก า ร ก า ห น ด อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ได้ผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารและสภามหาวิทยาลัย (9.1-3-1) 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผล
การประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

       มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญกับการประกัน
คุณภาพซึ่งจะสามารถพิจารณาเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพที่มี
กรรมการรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน 
(9.1-4-1) รวมถึงติดตามให้มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองรอบ 6 เดือน ของหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย (9.1-4-2) 
2) มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (9.1-4-3) เพ่ือรับการประเมินและได้
น าเสนอผลต่อสภามหาวิทยาลัยรวมถึงการจัดส่ง
เอกสารและการกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA 
Online ตามระยะเวลาที่ก าหนด (9.1-4-4) 
3) หลังจากมีการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยได้มี
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (9.1-4-5) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการด าเนินงาน 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

       มหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการประกันคุณภาพมา
ปรับปรุงการท างาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนด
แผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถดูได้จาก
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์ซึ่งพบว่า มีผล
การด าเนินงานตามเปูาหมายหรือสูงกว่าเปูาหมาย ใน
ทุกยุทธศาสตร์ จ านวน 56 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
82.35 (9.1-5-1)  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

       มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าระบบสารสนเทศ
ในการบริหารงาน ซึ่งสามารถตอบสนองได้ทั้ง 9 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (9.1-6-1) 
2. ด้านการวิจัย (9.1-6-2) 
3. ด้านการบริหารจัดการ (9.1-6-3) 
4. ด้านการเงิน (9.1-6-4) 
5. ระบบ CHE QA Online (9.1-6-5) 
โดยมีการน าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้ยังมี เวบไซต์ของงาน
ประกันคุณภาพ http://qa.npru.ac.th เป็น
สารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย (9.1-6-6) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

       มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพท่ีมีตัวแทนนักศึกษา ศิษย์
เก่า ผู้ใช้บัณฑิตและผู้น าชุมชน (9.1-7-1) เพ่ือให้มี
ส่วนร่วมกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการก าหนดเปูาหมายของตัวบ่งชี้ ของ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ (9.1-7-2) นอกจากนี้ยังได้
เชิญ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้น าชุมชน และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมให้ข้อมูลโดยการเข้า

http://qa.npru.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการด าเนินงาน 
รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-7-3) และได้
น าข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของ 
นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การใช้บริการห้องสมุด 
ระบบสาธารณูปโภค การใช้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (9.1-7-4) มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (9.1-7-5) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
 

       มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพท้ังภายในและระหว่างสถาบันโดยการลงนาม
ความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัย
ศิ ล ป า ก ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก า ญ จ น บุ รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(9.1-8-1) และมีการจัดประชุมร่วมกัน (9.1-8-2)  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ส่วนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

       มหาวิทยาลัยฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาคู่มือตัวอย่าง
รายการหลักฐานผ่านโครงการสังเคราะห์รายการ
หลักฐาน เ พ่ือใช้ เป็นแนวทางในการจัดเตรียม
หลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน (9.1-9-1) 
จัดท าวารสารจดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือเป็นการรวบรวมเทคนิควิธีการด าเนินงานประกัน
คุณภาพจากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ โดย
เผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ
ทางเวบไซต์ของงานประกันคุณภาพ (9.1-9-2) 
รวมถึงมหาวิทยาลัย โดยส านักวิทยบริการ ได้จัดท า
ต้นแบบกลไกการบูรณาการ การประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานประจ าของส านักวิทยบริการ (9.1-
9-3) โดยมีหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติคือ ส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (9.1-9-4) 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีงานวิจัยเรื่อง รูปแบบ
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการด าเนินงาน 
การตรวจประเมินระบบ NPRU QA Model  
(9.1-9-5) ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านจดหมายข่าวประกัน
คุณภาพ (9.1-9-6) และผ่านการประชุมเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-9-7) 

 

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

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ    
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 9 
ข้อ 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเปูาหมาย 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 9 ข้อ 

5 คะแนน  บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

การประกันคุณภาพมีระบบและกลไก โครงสร้าง
การด าเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับการประ
คุณภาพที่มีการด าเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน 

ส่ ง เสริ มสนั บสนุ น ให้ หน่ วยงานภายในค้ นหา               
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี เ พ่ื อ ส ร้ า ง แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 การจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพในระดับคณะ/ ส านัก โดยผู้ประเมินชุดเดียวกัน (NPRU QA 
Model) 
 

รายการหลักฐาน:  
 

หมายเลข หลักฐานแสดง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

9.1-1-1 ระบบและกลไกในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ 
9.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับ

โปรแกรมวิชา คณะ ส านัก มหาวิทยาลัย ที่ 534/2557  
งานประกันคุณภาพ 



 
184 

หมายเลข หลักฐานแสดง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

9.1-1-3 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

งานประกันคุณภาพ 

9.1-1-4 แนวทางปฏิบัติด้านงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 งานประกันคุณภาพ 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2556 งานประกันคุณภาพ 
9.1-2-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ 
9.1-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับ

โปรแกรมวิชา คณะ ส านัก มหาวิทยาลัย ที่ 534/2557 
งานประกันคุณภาพ 

9.1-3-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ 
9.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับ

โปรแกรมวิชา คณะ ส านัก มหาวิทยาลัย ที่ 534/2557 
งานประกันคุณภาพ 

9.1-4-2 รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน งานประกันคุณภาพ 
9.1-4-3 รายงานการประเมินตนเอง(SAR)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานประกันคุณภาพ 
9.1-4-4 หน้าเว็บไซต์ CHE QA Online  งานประกันคุณภาพ 
9.1-4-5 แผนพัฒนาคุณภาพ งานประกันคุณภาพ 
9.1-5-1 รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2556 
งานประกันคุณภาพ 

9.1-6-1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน งานประกันคุณภาพ 
9.1-6-2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศด้านการวิจัย งานประกันคุณภาพ 
9.1-6-3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพ 
9.1-6-4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศด้านการเงิน งานประกันคุณภาพ 
9.1-6-5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ CHE QA Online งานประกันคุณภาพ 
9.1-6-6 เวบไซต์งานประกันคุณภาพ http://qa.npru.ac.th งานประกันคุณภาพ 
9.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับ

โปรแกรมวิชา คณะ ส านัก มหาวิทยาลัย ที่ 534/2557 
งานประกันคุณภาพ 

9.1-7-2 รายงานการประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 
6/2556 

งานประกันคุณภาพ 

9.1-7-3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 งานประกันคุณภาพ 
9.1-7-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2556 
งานประกันคุณภาพ 

9.1-7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557  งานประกันคุณภาพ 

http://qa.npru.ac.th/
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หมายเลข หลักฐานแสดง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

9.1-8-1 การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง 5 มหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ 
9.1-8-2 รายงานการประชุมเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ 
9.1-9-1 คู่มือตัวอย่างรายการหลักฐาน งานประกันคุณภาพ 
9.1-9-2 วารสารจดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ 
9.1-9-3 กลไกการบูรณาการ การประกันคุณภาพการศึกษากับงานประจ าของ

ส านักวิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการ 

9.1-9-4 หนังสือตอบรับการใช้ประโยชน์ ส านักวิทยบริการ 
9.1-9-5 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการตรวจประเมินระบบ NPRU QA Model งานประกันคุณภาพ 
9.1-9-6 วารสารจดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ 
9.1-9-7 วาระการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1    :   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ประเภทของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : กองพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   :  

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการด าเนินงาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยมอบหมายให้
ส านักงานอธิการบดี(กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะ
ทั้ง 5 คณะ)  มีแผนกิจกรรมประจ าปีซึ่งมีโครงการตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (10.1-1-1) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บุคคล โดย จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน “นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
(10.1-1-2) เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติด 

มหาวิทยาลัย มีการมอบหมายให้ส านักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะ)
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติด ผ่านโครงการต่างๆดังนี้ 
ด้านประชาธิปไตย 
1.โครงการอบรบปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 2556 
(10.1-2-1) 
2. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2556 (10.1-2-2)  
3.กิจกรรมเดินรณรงค์แสดงความคิดเห็นพลังนักศึกษา
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย (10.1-2- 3) 
4.โครงการออกค่ายอาสา-พัฒนาชุมชน (10.1-2-4) 
5.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียน  
(10.1-2-5) 
 

องค์ประกอบที ่10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการด าเนินงาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.โครงการสิงห์อาสา – พัฒนาชุมชน (10.1-2-6) 
2.โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวาย 
พระพร เทิดพระเกียรติ 81 พรรษา (10.1-2-7) 
3.โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 
พรรษา (10.1-2-8) 
4.โครงการพัฒนาจิตเจริญปัญญา (10.1-2-9) 
5.โครงการปันน้ าใจมอบไออุ่น (10.1-2-10) 
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  
1 .โครงการอบรบปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 2556 
(10.1-2-11) 
2. โครงการสานฝันกิจกรรมน้องใหม่ไร้แอลกฮอล์ 
(10.1-2-12) 
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันของ
นักศึกษาในด้านวิชาการ กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
ต่อต้านยาเสพติด (10.1-2-13)  
4. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟูามหาวชิราลงกรณ์ สยามราชกุมารเมื่อในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา เรื่อง พ่ีเตือนน้อง ลดปัญหา
ความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด 
(10.1-2-14) 
5. กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด (10.1-2-15) 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
องค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายให้ส านักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะ) พัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้
และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 
ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ โดย จัดโครงการอบรมความรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี (10.1-3-1) และโครงการค่าย
คุณธรรมน าความสุขในการท างาน (10.1-3-2)   
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เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผลการด าเนินงาน 
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการด าเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการ
ด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี โดย
ส่งเสริมสนับสนุน ให้คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้านสถานศึกษา 3 ดี โดยมี 
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (10.1-4-1) 
โครงการที่จัดร่วมกับคณะต่าง ๆ เช่น  
1.โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร 
เทิดพระเกียรติ 81 พรรษา (10.1-4-2) 
2.โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 
พรรษา ร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ (10.1-4-3) 
3.โครงการออกค่ายอาสา – พัฒนาชุมชน (10.1-4-4) 
สนับสนุนให้คณาจารย์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษา 3 ดี (10.1-4-5) อีกท้ังยังสนับสนุนในการ
ใช้สถานที่และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
จัดกิจกรรม แฟูมบันทึกข้อความขอใช้สถานที่ 
(10.1-4-6)  

5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายให้ส านักงานอธิการบดี
(กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะ) ก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน “นโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี” (10.1-5-1) และรายงานผล
ด าเนินงานโครงการตามแผนกิจกรรม ปีการศึกษา 
10.1-5-2  

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

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ    
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ  5 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม ประสบความส าเร็จ 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก  

ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรม 3 ดี เข้ากับการเรียน
การสอนของคณะต่าง ๆ  

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย 3 ดี ของ
มหาวิทยาลัยไม่มีคู่มือสถานศึกษา 3 ดี ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

จัดท าคู่มือ สถานศึกษา 3 ดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

10.1-1-1 แผนกิจกรรมประจ าปีซึ่งมีโครงการตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 

3 ดี” 
กองพัฒนานักศึกษา 

10.1-2-1 โครงการอบรบปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 2556  กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-2-2 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556  กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-2-3 กิจกรรมเดินรณรงค์แสดงความคิดเห็นพลังนักศึกษาในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  
กองพัฒนานักศึกษา 

10.1-2-4 โครงการออกค่ายอาสา – พัฒนาชุมชน  กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-2-5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียน  คณะครุศาสตร์ 
10.1-2-6 โครงการสิงห์อาสา – พัฒนาชุมชน  กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-2-7 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 81 

พรรษา  
คณะวิทยาการจัดการ 

10.1-2-8 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา  คณะวิทยาการจัดการ 
10.1-2-9 โครงการพัฒนาจิตเจริญปัญญา  คณะครุศาสตร์ 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

10.1-2-10 โครงการปันน้ าใจมอบไออุ่น คณะครุศาสตร์ 
10.1-2-11 โครงการอบรบปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 2556  กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-2-12 โครงการสานฝันกิจกรรมน้องใหม่ไร้แอลกฮอล์  กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-2-13 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันของนักศึกษาในด้านวิชาการ 

กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือต่อต้านยาเสพติด 
คณะวิทยาการ 

10.1-2-14 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 
และสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟูามหาวชิราลงกรณ์ สยามราช
กุมารเมื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เรื่อง พี่เตือนน้อง ลดปัญหา
ความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด  

คณะวิทยาการ 

10.1-2-15 กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  คณะครุศาสตร์ 
10.1-3-1 โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบาย 

สถานศึกษา 3 ดี  
คณะวิทยาการ 

10.1-3-2 โครงการค่ายคุณธรรมน าความสุขในการท างาน  สนง.อธิการบดี 
10.1-4-1 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  สนง.อธิการบดี 
10.1-4-2 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 81 

พรรษา  
คณะวิทยาการ 

10.1-4-3 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา ร่วมมือ
กับคณะวิทยาการจัดการ  

คณะวิทยาการ 

10.1-4-4 โครงการออกค่ายอาสา – พัฒนาชุมชน  กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-4-5 หนังสือวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาและสถานศึกษา 3 ดี  
คณะวิทยาการ 

10.1-4-6 แฟูมบันทึกข้อความขอใช้สถานที่( กองพัฒนานักศึกษา 
10.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา

3 ดี” 
กองพัฒนานักศึกษา 

10.1-5-2 รายงานผลด าเนินงานโครงการตามแผนกิจกรรม ปีการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2    :  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี  
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

ประเภทของตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : กองพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  :   

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

ด้าน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  5 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย  

5 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด  

5 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 3 ด้าน มีการด าเนินการ 3 ด้าน 5 คะแนน   บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

10.2-1 โครงการอบรบปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 2556  กองพัฒนานักศึกษา 
10.2-2 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556  กองพัฒนานักศึกษา 
10.2-3 กิจกรรมเดินรณรงค์แสดงความคิดเห็นพลังนักศึกษาในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  
กองพัฒนานักศึกษา 

10.2-4 โครงการออกค่ายอาสา – พัฒนาชุมชน  กองพัฒนานักศึกษา 
10.2-5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียน  คณะครุศาสตร์ 

http://cheqa.npru.ac.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=608
http://cheqa.npru.ac.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=609
http://cheqa.npru.ac.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=609
http://cheqa.npru.ac.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=610
http://cheqa.npru.ac.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=610
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล 

10.2-6 โครงการสิงห์อาสา – พัฒนาชุมชน  กองพัฒนานักศึกษา 
10.2-7 โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 81 

พรรษา  
คณะวิทยาการจัดการ 

10.2.-8 โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา  คณะวิทยาการจัดการ 
10.2.-9 โครงการพัฒนาจิตเจริญปัญญา  คณะครุศาสตร์ 
10.2.-10 โครงการปันน้ าใจมอบไออุ่น คณะครุศาสตร์ 
10.2-11 โครงการอบรบปฏิบัติการผู้น านักศึกษา 2556  กองพัฒนานักศึกษา 
10.2-12 โครงการสานฝันกิจกรรมน้องใหม่ไร้แอลกฮอล์  กองพัฒนานักศึกษา 
10.2-13 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันของนักศึกษาในด้านวิชาการ 

กีฬาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือต่อต้านยาเสพติด 
คณะวิทยาการ 

10.2-14 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟูามหาวชิราลงกรณ์ สยามราช
กุมารเมื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เรื่อง พี่เตือนน้อง ลดปัญหา
ความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด  

คณะวิทยาการ 

10.2-15 กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  คณะครุศาสตร์ 
 
 



สวนที่
สรุปผลการประเมินตนเอง
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ส่วนที่   

สรุปผลการประเมิน 
 

ตาราง ส.1  :  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
=บรรล ุ
=ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 8 ข้อ 8 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ 16.1 สมศ. 3 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ 16.2 สมศ. ค่าเฉลี่ย 3.00 3787 4.51  4.51 

773 
ตัวบ่งชี้ 17 สมศ. 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ร้อยละ 15 97.5 

100 23.78*5/30 
 3.96 

410 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ร้อยละ 18 46 

100 11.21*5/60 
 0.94 

410 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 6 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  2.6 6 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  2.7 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  2.8 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ 1 สมศ. ร้อยละ 80 559 

100 85.74*5/100 
 4.29 

652 
ตัวบ่งชี้ 2 สมศ. ค่าเฉลี่ย 4.00 25047.39 

4.42 
 4.42 

924 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
=บรรล ุ
=ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3 สมศ. ร้อยละ 15 21 
100 34.43*5/25  5 

61 
ตัวบ่งชี้ 4 สมศ. ร้อยละ 15 0.5 

100 25*5/50  2.50 
2 

ตัวบ่งชี้ 14 สมศ. ระดับ 3 1154.50 
2.82*5/6  2.35 

410 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 6 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 7 ข้อ 8 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ค่าเฉลี่ย 4.50 ครุ   5.00  4.82 

มนุษย์ 5.00 
วิทยาการ 5.00 
วิทยาศาสตร์ 5.00 
พยาบาล 4.11 

รวม 24.11/5 
=  4.82 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  สมศ. ค่าเฉลี่ย 4.50 ครุ   5.00  5.00 
มนุษย์ 5.00 
วิทยาการ 5.00 
วิทยาศาสตร์ 5.00 
พยาบาล 5.00 

รวม 25/5 
= 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 สมศ. ร้อยละ 10     96 
100 23.36*5/20  5 

410 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 สมศ. ร้อยละ 5 5.59  2.71 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
=บรรล ุ
=ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 สมศ. ร้อยละ 15 12 

100 30*5/30 
 5 

40 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 สมศ. 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 สมศ. 4 ข้อ 4 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 สมศ. 4 ข้อ 4 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 สมศ. 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 สมศ. 4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  4 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5 ข้อ 6 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 สมศ. 3 คะแนน 4.23  4.23 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 สมศ. 3 คะแนน 4.17  4.17 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 6 ข้อ 9 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 สมศ. 4.50 คะแนน 4.77  4.77 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 3 ด้าน 3 ด้าน  5 

 

 

 

 



 
198 

ตาราง ส. 2  สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน 
   

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งช้ี ผลการ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม ประเมิน 

1. ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนการ
ด าเนินการ 

  5.00 4.84 4.88 ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.30 5.00 3.93 4.11 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

  5.00   5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 4.82 5.00 4.24 4.59 ดี 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม   5.00 4.75 4.83 ดีมาก 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

7. การบริการและการจัดการ   5.00 4.20 4.73 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ   5.00   5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

  5.00   5.00 ดีมาก 

รวม 3.68 5.00 4.41 4.59 ดีมาก 

ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ดี   
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ตาราง ส. 3.  สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านปัจจัย
น าเข้า 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต      4.24 4.24 ดี 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา  

          

   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

  5.00 4.2 4.82 ดีมาก 

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

3.68 5.00 4.59 4.59 ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม  ฐานความรู้ฯ  

  5.00 4.24 4.54 ดีมาก 

รวม 3.68 5.00 4.41 4.59 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   

 

ตาราง ส. 4 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้านในมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านปัจจัย
น าเข้า 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  5.00 4.47 4.68 ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.70 4.88 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 4.82 5   4.91 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.45 5.00 3.77 3.75 ดี 

รวม 3.68 5.00 4.41 4.59 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   
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ตาราง ส. 5 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
   

      

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลการ
ประเมิน ด้านปัจจัยน าเข้า 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา    

          

    (1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 ดีมาก 

    (2) ด้านวิชาการ 2.45 5.00 2.35 3.71 ดี 

    (3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 ดีมาก 

    (4) ด้านการบริหารจัดการ   5.00 4.58 4.81 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

          

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต   5.00 4.24 4.53 ดีมาก 

   (2) ด้านการวิจัย 4.82 5.00 4.24 4.59 ดีมาก 

   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

  5.00 4.75 4.83 ดีมาก 

  (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 3.68 5.00 4.41 4.59 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี  
 

 



สวนที่
ภาคผนวก
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