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คํานํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2557 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน
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(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7  ตุลาคม  2558



สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม......................................................... 3
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ........................................................... 27

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต ............................................................................. 29
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ………………………..…………...……....................................... 48
องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ ........................................................................ 65
องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม................................................ 70
องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ.......................................................................... 78

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 123
ภาคผนวก ……………………………………………………………………….…………….....................................

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
สํานัก และสถาบัน................................................................………………………...........
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม......................................................................................................................
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําป
การศึกษา 2557...........................................................................................................



สวนท่ี1
ความเปนมาและสภาพปจจุบัน



- 3 -

สวนท่ี 1
ความเปนมาและสภาพปจจุบัน

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประวัติความเปนมายาวนานจวบจนถึงปจจุบันเปนปท่ี 70 โดยมี
จุดเริ่มตนเพ่ือมุงเนนผลิต “ครู” เปนสําคัญ และไดพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมอีกหลาย
สาขาวิชา ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน ซึ่งจากอดีตมาสูปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีประวัติความเปนมาพอสรุปไดดังนี้

พ.ศ. 2479 เริ่มตั้งเปน “โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม” โดยใชตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัย
ศรี ซึ่งตั้งอยู ณ เลขท่ี 86 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง
เปดสอนชั้นฝกหัดครูประชาบาล

พ.ศ. 2503 เปดรับนักเรียนฝกหัดครูชาย โดยใหเรียนรวมกับนักเรียนฝกหัดครูหญิง เริ่มเปดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝกครูชนบท

พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม
พ.ศ. 2512 ยายสถานท่ีจากเลขท่ี 86 ถนนเทศา ไปอยูเลขท่ี 85 ถนนมาลัยแมน (ตรงขามวัด

ใหมปนเกลียว) เปดรับนักเรียนครูตามโครงการผลิตครูประโยคครูประถม (ป.ป.)
พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม เม่ือวันท่ี 16

มกราคม 2513 และเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
พ.ศ. 2518 เริ่มดําเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ทําใหวิทยาลัย

ครูเปลี่ยนแปลงท้ังบทบาทและโครงสรางเขาไปสูความเปนอุดมศึกษามากข้ึน ดังเชน ท่ีระบุไวในมาตรา 5 คือ
“ใหวิทยาลัยครูเปนสถาบันคนควาและวิจัย  ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี สงเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และใหบริการทางวิชาการแกชุมชน” วิทยาลัยครู
นครปฐมซึ่งไดรับฐานะใหเปนวิทยาลัยครูไดเพียง 5 ป ก็ไดมีการปรับปรุงโครงสรางและขยายบทบาทออกไป
อยางกวางขวางตั้งแตพระราชบัญญัติประกาศใช

พ.ศ. 2521 เปดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ป เปดโครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําการ (อคป.) รุนท่ี 1 เม่ือภาคเรียนท่ี 2/2521

พ.ศ. 2523 เริ่มเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
พ.ศ. 2527 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

บางมาตราใหวิทยาลัยครูมีความสมบูรณ และปฏิบัติภารกิจสนองความตองการของสังคมใหกวางขวางข้ึน
สาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ “ใหวิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาการ
ตางๆ นอกเหนือจากการผลิตครูไดดวย”
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พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูนครปฐมไดเปดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอ่ืน (อ.วท. และ
อ.ศศ.) เปนปแรก มี 5 สาขาวิชาเอก แยกเปนสายศิลปศาสตร 2 สาขา วิชาเอกวารสารศาสตรและการ

ประชาสัมพันธ และการออกแบบ สายวิทยาศาสตร 3 สาขาวิชาเอก  คือการอาหาร  พืชศาสตร  และ
อิเล็กทรอนิกส

พ.ศ. 2529 รับนักศึกษาสาขาวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน  เปดถึงระดับปริญญาตรีเปนปแรกและเปด
โครงการการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ท้ังในระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเปนปแรก
เปดดําเนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 2 หองเรียนในแผนการเรียน
อังกฤษ – คณิตศาสตร  โดยใชอาคารนอน  ดี. 3 ดัดแปลงเปนอาคารเรียน   ในขณะเดียวกันไดดําเนินงาน
ควบคูไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2522 โดยใชอาคารเรียนชั่วคราวมีตั้งแตชั้น
เด็กเล็ก  อนุบาล 1 และ อนุบาล 2

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานนาม
วิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535

พ.ศ. 2538 ประกาศใช  พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ  วันท่ี 25 มกราคม 2538
พ.ศ. 2540 เปดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.พป.) และเปดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
พ.ศ. 2541 เริ่มเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ  และเปด

สอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาปวงชน (กศ.พป.) ในสถาบันฯ และเปดศูนยใหการศึกษานอก

สถาบันฯ ท่ีสถาบันอินเตอรเทค  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ในภาคเรียนท่ี 1 และยายศูนยให
การศึกษาดังกลาวไปท่ีโรงเรียนออมนอยชนูปถัมภ  ในปการศึกษา 2542

พ.ศ. 2542 เริ่มเปดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร
เพ่ือการพัฒนา  และสาขาไทยคดีศึกษา

เปดสอนนักศึกษาโครงการสงเสริมคุณวุฒิของขาราชการครูและบุคลากรท่ีสังกัด
หนวยงานทางการศึกษาในทองถ่ิน (ศอ.คป.) ท้ังในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี

พ.ศ. 2543 เปดสอนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับชุมชน (ศอช.) สาขา
พัฒนาชุมชน

พ.ศ. 2545 เริ่มเปดสอนระดับปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน
พ.ศ. 2546 เปดโครงการสมทบรวมกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547

เปดสอนระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการท่ัวไป  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา  และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2548 เปดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร (วิทยุ-โทรทัศน)
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ดําเนินการปรับปรุงและสรางหลักสูตรสําหรับเปดสอนในปการศึกษา 2549 พรอมท้ัง
ปรับปรุงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.

พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.) (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา
และการสงเสริมสุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม (ดิจิตอลอารท)
สาขาวิชาภาษาจีน และระดับปริญญาโท สาขา Executive MBA

พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4
สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร (ศศ.บ) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (ศศ.บ.)
สาขาวิชาการปกครองสวนทองถ่ิน (ศศ.บ.) และสาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) และสาขาวิชาระดับปริญญาโท 3
สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา (วท.ม.)

พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(วศ.บ.) สาขาวิชาระบบเกษตiยั่งยืน (วท.ม.) และสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา (ระดับปริญญาเอก)

พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาซอฟตแวร (วท.บ.) สาขาวิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (วศ.บ.) สาขาการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.) สาขาการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)
สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.)

พ.ศ. 2553 ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) สาขาวิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา(วศ.บ.)

พ.ศ. 2554 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาประถมศึกษา 5 ป
(ค.บ.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู (ค.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.)

ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาพลศึกษา 5 ป (ค.บ.) สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟตแวร (วท.บ.)

พ.ศ. 2555 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 4
ป (ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบ ดิจิทัลอารต 4 ป (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร 4 ป (นศ.บ.)

พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาฟสิกส (วท.ม.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) สาขาวิชาฟสิกส (ปร.ด.)

พ.ศ. 2557 เปดสอนหลักสูตรใหม 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 5 ป (ค.บ.)
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ขอมูลท่ัวไป

ตราประจํามหาวิทยาลัย

ใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 9 เปนรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศ  ประกอบดวยวงจักร  กลางวงจักรมีอักขระ
เปน อุ  หรือ  เลข ๙ รอบวงจักร  มีรัศมีเปลงออกโดยรอบ  เหนือจักรเปนรูป
เศวตฉัตร 7 ชั้น  ตั้งอยูบนพระท่ีนั่งอัฐทิศ  อยูในวงรี  และรอบนอกดานบนมี
ตัวอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ดานลางมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษวา “NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY” สีของ

สัญลักษณมี  5  สี  แตละสีมีความหมาย  ดังนี้

- สีน้ํ าเงิน  หมายถึง  สถาบันท่ีพระมหากษัตริย เปนผู ให กําเนิดและพระราชทานนามวา
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

- สีเขียว หมายถึง  แหลงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท้ัง 36 แหง  ในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
สวยงาม

- สีทอง หมายถึง  ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา

- สีสม หมายถึง  ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกาวไกลใน 36 มหาวิทยาลัย

- สีขาว หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ  แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สีประจํามหาวิทยาลัย

ชมพู – แดง

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย

ดอกเฟองฟา ชื่อวิทยาศาสตร Bougainvillea spp. ชื่อสามัญ Bougainvillea

ท่ีตั้ง

ตั้งอยูเลขท่ี 85 หมู 3  ถนนมาลัยแมน ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย

ปฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  (ปญญาเปนแสงสวางในโลก)
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ปรัชญา
“การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถ่ิน”

วิสัยทัศน
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงม่ันท่ีจะเปนองคกรแหงการ เรียนรู ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพพรอม

ทํางานในประชาคมอาเซียน เปนศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรมทวารวดี และเปนคํา ตอบของ ทองถ่ินในการ
สรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุไว ใน มาตรา 7
“ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน

ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญ กาวหนาอยางม่ันคง
และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน
วิจัย ใหบริการ ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยะฐานะครู”

จึงกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไวเปน 6 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาส ทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
3. ทํา นุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินอยาง ตอเนื่อง
4. วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูมาตรฐานสากล และสืบสาน พัฒนาโครงการพระราชดําริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํา งานใน ประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุงเปนแหลงความรูท่ีเปนท่ี ยอมรับของทองถ่ิน
3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเก้ือกูลสิ่งแวดลอม
4. มุงสูองคกรแหงการเรียนรูท่ีบริหารจัดการดวยหลัก ธรรมาภิบาล
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เปาประสงค
1. บัณฑิตมีความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค พรอมทํา งานในประชาคมอาเซียน

2. ประชาชนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุมกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองและมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดี

3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณคาศิลปวัฒนธรรม ทวารวดีวัฒนธรรมประเพณีไทยและ
สิ่งแวดลอม

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนองคกรท่ีมีสภาพแวดลอม เอ้ือตอการเรียนรู มีระบบงานท่ี
คลองตัวและบริหารจัดการ ดวยหลักธรรมาภิบาล

คานิยมหลัก
N - Network and Communication การสรางเครือขายการทํา งานและการสื่อสารหลายรูปแบบ

หมายถึง การทํา งานแบบประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยน เรียนรูและมุงพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
เต็มรูปแบบ

P - Professional การทํา งานแบบมืออาชีพ หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีอยาง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดํา เนินงานใหแลวเสร็จตาม วัตถุประสงค โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา

R - Responsibility การทํา งานดวยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดม่ันใน คุณธรรม จริยธรรม
รักษาคุณภาพและมาตรฐาน โปรงใสและ ตรวจสอบได

U - Unity การประสานสามัคคี หมายถึง การทํา งานดวยความเคารพ ในความคิดเห็นของเพ่ือน
รวมงานชวยเหลือเก้ือกูลกันโดยไมแบง ฝกฝายและเสียสละเพ่ือประโยชนสุขสวนรวม

เอกลักษณ
บูรณาการความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

อัตลักษณ :
จิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน
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จํานวนบุคลากร

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน  สามารถแยกไดดังนี้

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปการศึกษา 2557
ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานโรงเรียนสาธิต
ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ลูกจางประจํา
ลูกจางมหาวิทยาลัย

112
1

317
28
15
-
-

13
13
167
11
-

23
85

125
14
484
39
15
23
85

รวม 473 312 785
ท่ีมา สารสนเทศมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2557, หนา 45

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ (จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา)

คณะ
ป. ตรี ป. โท ป. เอก

รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ครุศาสตร 1 - 1 3 4 7 1 5 6 14
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

2 - 2 8 7 15 4 5 9 26

วิทยาการจัดการ - - 1 2 5 7 5 8 13 20
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1 - 1 12 17 29 10 11 21 51

พยาบาลศาสตรฯ - - - - - - - 1 1 1

รวม 4 - 4 25 33 58 20 30 50 112
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ (จําแนกตามคณะและตําแหนงทางวิชาการ )

คณะ
รศ. ผศ. อาจารย

รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ครุศาสตร - - - 2 6 8 3 3 6 14
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

1 2 3 2 3 5 11 7 18 26

วิทยาการจัดการ 1 - 1 3 7 10 3 6 9 20
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1 - 1 4 6 10 18 22 40 51

พยาบาลศาสตร - - - - 1 1 - - - 1
รวม 3 2 5 11 23 34 35 38 73 112

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา

คณะ
ตรี โท เอก

รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ครุศาสตร - - - 11 14 25 3 5 8 33
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

1 1 2 40 65 105 3 4 7 114

วิทยาการจัดการ - - - 11 26 37 2 6 8 45
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1 - 1 36 38 74 12 11 23 98

พยาบาลศาสตร - - - 2 23 25 - 2 2 27
รวม 2 1 3 100 166 266 20 28 48 317



- 12 -

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนพนักงานราชการสายวิชาการ (จําแนกตามคณะและตําแหนงทางวิชาการ)

คณะ
รศ. ผศ. อาจารย

รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ครุศาสตร - - - 1 - 1 13 19 32 33
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

- - - 1 - 1 43 70 113 114

วิทยาการจัดการ - - - - - - 13 32 45 45
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

- - - 1 - 1 48 49 97 98

พยาบาลศาสตร - - - - 1 1 3 23 26 27
รวม - - - 3 1 4 120 193 313 317

นักศึกษา

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา

คณะ

ระดับการศึกษา

รวม
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

ภาคปกติ
กศ.พป. ป.บัณฑิต

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ไทย ตางชาติ ไทย ตางชาติ
ครุศาสตร 1,858 - 44 178 97 - 26 2,203
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

5,821 125 791 - 45 - - 6,782

วิทยาการจัดการ 3,773 7 1,230 - 67 2 - 5,079
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4,627 - 401 - 19 - 4 5,051

พยาบาลศาสตร 196 - - - - - - 196
รวม 16,275 132 2,466 178 228 2 30 19,311
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. พลอากาศเอกชนะ  อยูสถาพร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ผศ. ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายแพทยพินิจ  หิรัญโชติ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. พลตํารวจเอกวรพงษ  ชิวปรีชา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.  ผศ.สนิท ชุนดี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8.  นายสมพร  ใชบางยาง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9.  นายสุรพันธ  ภาษิตนิรันดร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10.  นางอุไร  รมโพธิหยก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11.  นายโอภาส  เขียววิชัย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12.  รศ. ดร.วชิัย  เทียนนอย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13.  ผศ.สมเดช นิลพันธุ อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ
14.  ผศ.เพียงจิต  ดานประดิษฐ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
15.  ดร.รังสรรค  อินทรจันทน ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ กรรมการ

มหาวิทยาลัย
16. รศ.โสรัจ  กายบริบูรณ ผูแทนผูบริหาร กรรมการ
17.  รศ. ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ผูแทนผูบริหาร กรรมการ
18.  ผศ. ดร.โยธิน  ศรีโสภา ผูแทนผูบริหาร กรรมการ
19.  อาจารย ดร.สมปอง  ทองงามดี ผูแทนผูบริหาร กรรมการ
20.  อาจารยไตรภพ  สุวรรณศรี ผูแทนคณาจารย กรรมการ
21.  ผศ. ดร.จักรพงษ  แกวขาว ผูแทนคณาจารย กรรมการ
22.  ผศ. ดร.พงษนาถ  นาถวรานันต ผูแทนคณาจารย กรรมการ
23.  อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
24.  อาจารย ดร.สุวิมล  มรรควิบูลยชัย รองอธิการบดี เลขานุการ
25.  เจาหนาท่ีสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม

1. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ รองอธิการบดี
3. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม รองอธิการบดี
4. อาจารย ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย รองอธิการบดี
5. อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว รองอธิการบดี
6. อาจารยชัยยุธ มณีรัตน รองอธิการบดี
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ท่ีปรึกษาอธิการบดี
8. อาจารยวัชระ จันทรอนันต ท่ีปรึกษาอธิการบดี
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุิมล เรืองศรี ผูชวยอธิการบดี

10. อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี ผูชวยอธิการบดี
11. อาจารยการุณย ดานประดิษฐ ผูชวยอธิการบดี
12. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา คณบดีคณะครุศาสตร
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุัฒน ฉิมะสังคนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
16. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
18. อาจารย ดร.สมปอง ทองงามดี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
19. รองศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. อาจารยจักษ จินดาวัฒน ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
21. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลยั ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
22. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร ผูอํานวยการสถาบันภาษา
23. อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู อํานวยการโรงเรียนสาธิต
24. อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
25. อาจารยสุมาลี สิกเสน รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
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ตารางท่ี 7  การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปการศึกษา 2556 ไปพัฒนาคุณภาพ

องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

องคประกอบท่ี 1
ปรัชญา ปณิธาน
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
แ ล ะ แ ผ น
ดําเนินงาน

องคประกอบท่ี 5
การบริหารจัดการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ปรับปรุ งตั ว ช้ี วัดยุทธศาสตร ให มี
ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนความสําเร็จของแผน
และถายทอดตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย
สูคณะ/อาจารย

-มี ก า รป รั บตั ว ช้ี วั ด ให ส ะท อ น
ความสําเร็จของแผน
-มีการถายทอดแผนลงสูคณะผาน
การลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

-ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2557-2561
(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2557)
และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2557-2561(ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2558) ได
จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน
สามารถวัดความสําเร็จของการ
ดําเ นินงานตามแผนยุทธศาสตร
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
-ในแตละปงบประมาณ ไดจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการ โดย
อธิการบดี ไดรวมลงนามกับคณบดี/
ผอ.สํานัก สถาบัน เพ่ือใหการปฏิบัติ
ราชการบรรลุดังแผนยุทธศาสตร
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย

กองนโยบายและ
แผน

อ . ดร . สุ วิ ม ล
มรรควิบูลยชัย
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

องคประกอบท่ี 2
การผลิตบัณฑิต

องคประกอบท่ี 1
การผลิตบัณฑิต

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ปรับกระบวนการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการใหเร็วข้ึน

ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานและ
จั ด ทํ า เ ว็ บ ไ ซ ต ห น ว ย กํ า ห น ด
ตําแหนงทางวิชาการ

1. ปรับระยะเวลาการติดตามผลงาน
ทางวิชาการ จากเดิมเริ่มติดตามเมื่อ
ครบระยะเวลา 90 วัน เปนติดตาม
เมื่อครบระยะเวลา 60 วัน
2.  จัด ทํา เ ว็บไซตหนวย กําหนด
ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร
(http://dept.npru.ac.th/acunit/)

ผศ.ดร.สุวิมล
เรืองศรี

ผศ.สมหมาย
เปยถนอม

แนวทางพัฒนา
1.การจัดเก็บขอมูลภาวการณมีงานทํา
ของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต โดยตองมีความรวมมือจาก
หลายหนวยงาน เชน สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนา
นักศึกษาและคณะเพ่ือใหไดจํานวน
ผูตอบแบบสํารวจตามเปาหมายและมี
การติดตามบัณฑิตท่ีไมมีงานทําใน
ชวงเวลาท่ีมีการเก็บขอมูล

- เชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม
การประชุมกับ สกอ. เพ่ือใหทุก
หนวยงานเขาใจถึงนโยบาย การเก็บ
ขอมูลของสกอ. และจัดการวางแผน
เตรียมความพรอมใหบัณฑิต ท่ี
สําเร็จการศึกษาเขามากรอกขอมูล
ในระบบสารสนเทศงานทะเบียน
และวัดผล

1. เขารวมประชุมกับ สกอ.
2. ออกแบบขอคําถามใหครอบคลมุ
3. ประชุมวางแผนการแจงนักศึกษา
ใหเขามากรอกขอมลูในระบบ
4. ติดตามตรวจสอบผลการประเมนิ

ส ส ว . , ค ณ ะ ,
สาขาวิชา,
ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา

ผศ.สมหมาย
เปยถนอม
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

2.กําหนดมาตรการใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตองตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการท่ีมีระดับคะแนนไมต่ํา
กว า  0 .5  เปนอย างน อย  รวม ถึง
สนับสนุนทุนในการนําเสนอผลงาน
หรือตีพิมพวารสารท่ีมีคานํ้าหนักสูง
เชน ตั้งแต 0.75 ข้ึนไป

-โครงการเตรียมความพรอมดาน
งานวิจัยของนักศึกษา

-แนวทา ง กํ าหนดมาตรกา ร ให
นักศึกษาปริญญาเอก มีผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
-จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สถิติ วิจัย ข้ันสูงสําหรับวิจัยระดับ
ดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันท่ี 27-29 เม.ย.
2558
-จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
การเขียนและเผยแพรผลงานวิจัย
โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน เมื่อ
วันท่ี 20 พ.ค. 2558

สํ า นั ก ง า น
บัณฑิตศึกษา

ผศ.สมหมาย
เปยถนอม

3.เพ่ิมตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณบดีในประเด็นอาจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกและผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

-มีตัวช้ีวัดน้ีในแผนและถายทอดลงสู
คณะ

-ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557-2561
(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2557)
ไดกําหนดตัวช้ีวัดในประเด็นอาจารย
ท่ีมี วุ ฒิปริญญา เอกและผู ดํ า ร ง
ตําแหนงทางวิชาการ ถายทอด

กองนโยบายและ
แผน

อ . ดร . สุ วิ ม ล
มรรควิบูลยชัย
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

ตัวช้ีวัดดังกลาวลงสูคณะเพ่ือหากล
ยุทธ/มาตรการในการกระตุนเพ่ือให
มีอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกและผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน

องคประกอบท่ี 3
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนานักศึกษา

องคประกอบท่ี 1
การผลิตบัณฑิต

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.กําหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหชัดเจนตรงตามประเด็น
ยุทธศาสตร
2.เพ่ิมคอลัมนท่ีใหความรูดานวิชาการ
วิชาชีพกับศิษย เก าในวารสารชอ
เฟองฟาและเว็บไซต

1 .  โครงการอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

2. โครงการพัฒนาความรูใหแกศิษย
เกา/วารสาร/เอกสารความรู เพ่ิม
คอลัมนตําแหนงงานวางงาน และ
เกร็ดความรูท่ีเปนประโยชน

1. ดําเนินการจัดโครงการอบรม
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ก นั ก ศึ ก ษ า
เครือข ายสถาบันการศึกษา 11
สถาบัน และสอดแทรกความรูเรื่อง
การประกันคุณภาพแกนักศึกษาใน
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ภาคปกติ
2. ดําเนินการใหขอมูลและความรูท่ี
เปนประโยชนแกศิษย เกาโดย มี
เว็บไซตสมาคมศิษยเกา และเว็บเพจ
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีคอลัมนตําแหนงวางงาน
อัพเดททุกเดือนนําขอมูลมาจาก
หนวยงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
และความรูของการสมัครงาน

ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา

ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน

อ.ชัยยธุ
มณีรัตน



- 19 -

องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

องคประกอบท่ี 4
การวิจัย

องคประกอบท่ี 2
การวิจัย

แนวทางพัฒนา
1.วิเคราะหขอบเขต/ภาระหนาท่ีของ
สถาบัน วิจัยและพัฒนาให ชัดเจน
สมบูรณ ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน
โดยวิเคราะหใหครอบคลุมขอบเขต/
ภาระหนาท่ีดานการวิจัย การบริการ
วิชาการและดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพ่ือวางโครงสรางการ
ทํางานไมใหเกิดความซ้ําซอน

มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม คั ด เ ลื อ ก เ พ่ื อห า
คณะกรรมการประจําสถาบันแทน
ชุดเดิมท่ีหมดวาระลง

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

อ.ดร.
พัชรศักดิ์
อาลัย

2.เพ่ิมตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณบดีในประเด็นตํารา/
หนังสือรวมไปถึงการขอตําแหนงทาง
วิชาการไว ในคํ ารับรองการปฏิบั ติ
ราชการระหวางคณะกับมหาวิทยาลัยให
ชัดเจนเพ่ือพิจารณาถึงการพัฒนาการใน
แตละป

มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ขี ย น เ อก ส า ร
ประกอบการเรียนการสอน ภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานวิชาการและการวิจัยเพ่ือเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

มีการจัดอบรมให กับอาจารย ใน
มหาวิทยาลัยท่ีขอรับทุนโครงการ
อบรมเ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รการ เ ขี ยน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ม ห า ว ชิ ร า ล ง ก ร ณ  แ ล ะ เ ชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามรถ
มาถายทอดประสบการณเพ่ือใหผู
ขอรับทุนใชเปนแนวทางในการเขียน
รายงานการขอตําแหนงทางวิขาการ



- 20 -

องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

องคประกอบท่ี 5
ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแกสังคม

องคประกอบท่ี 3
ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.วิเคราะหขอบเขต/ภาระหนาท่ีของ
สถาบัน วิจัยและพัฒนาให ชัดเจน
สมบูรณ ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน
โดยวิเคราะหใหครอบคลุมขอบเขต/
ภาระหนาท่ีดานการวิจัย การบริการ
วิชาการและดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพ่ือวางโครงสรางการ
ทํางานไมใหเกิดความซ้ําซอน

มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม คั ด เ ลื อ ก เ พ่ื อ ห า
คณะกรรมการประจําสถาบันแทน
ชุดเดิมท่ีหมดวาระลง

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

อ.ดร.
พั ช ร ศั ก ดิ์
อาลัย

2.ปรับแผนของมหาวิทยาลัยโดยนํา
กิ จกรรมการ ช้ี นํ า  ป อ ง กัน  หรื อ
แกปญหาของสังคม เชนระเบียบวินัย
ฯ ล ฯ  ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย  บรรจุ ไว ในแผนให
ชัดเจนและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบในประเด็นดังกลาว

ประชุมเพ่ือจัดทําระเบียบวาดวย
การใหบริการทางวิชาการ พ.ศ.
2556

ประ ชุมคณะกรรมกา รบริ ก า ร
วิชาการ จัดทําระเบียบวาดวยการ
ใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556
เสนอเขาพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใน
คราวประชุม ครั้งท่ี 7/2556 เมื่อ
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2556 เพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ

องคประกอบท่ี 6
การ ทํ า นุบํ า รุ ง
ศิ ล ป ะ  แ ล ะ
วัฒนธรรม

องคประกอบท่ี 4
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป ะ  แ ล ะ
วัฒนธรรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1 . บ ริ ห า ร จั ด ก า ร หอศิ ล ปะ แ ล ะ
วัฒนธรรมใหสามารถเปดดําเนินการ
ไดตามปกติ

- จัดโครงการเปดหอศิลปะและ
วัฒนธรรมใหนักศึกษา บุคลากร
และ ประชาชนท่ัวไปเขารับชม

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ปรับปรุงหอวัฒนธรรม  ณ อาคาร
เรียน เอ 2 ช้ัน 1 เ พ่ือใช เปน
สถานท่ีใหบริการสําหรับนักเรียน

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

2.จัดสถานท่ีแสดงทรัพยากรดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมให เหมาะสม
สะดวกตอการเยี่ยมชมมีกระบวนการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ

นักศึกษา บุคลากรและประชาชน
ท่ัวไป       เขารับชมทรัพยากรดาน
ศิลปะ  และวัฒนธรรม
2.  ดํ า เ นิ น ก า รป ระ ช าสั ม พั น ธ
หอศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีจัดข้ึนใน
โครงการ สัปดาหวิชาการ      "เปด
บานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม"
ระหว าง วัน ท่ี 13 - 15 มกราคม
2558 และการประชาสัมพันธทาง
เว็บไซต สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณะชน

แนวทางพัฒนา
1.ทําแผนพัฒนาเพ่ือกําหนดอาคาร
ส ถ า น ท่ี ใ น ก า ร จั ด แ ส ด ง
ศิลปะวัฒนธรรมใหเหมาะสม
2. พัฒนาตัว ช้ี วัดความสํ า เร็ จของ
โครงการใหช้ีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
3.การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ผลการดําเ นินงานทุกโครงการให

- มีการปรับปรุงเลือกสรรบริเวณ
การจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรม
ใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
- จัดประชุมคณะกรรมดําเนินงาน
เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โ ค ร ง ก า ร ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ

- การดําเนินงานในโครงการแตละ
โครงการ ของสํ า นักศิลปะและ
วัฒนธรรม จะประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานเพ่ือเลือกสรรพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสม สามารถรองรับ
ผู เขารวมโครงการไดไหมากกวา
เปาหมายท่ีกําหนด เชน โครงการ

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สํานักศิลปะและ

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน

อ.ชัยยุธ
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

ดํา เ นินการอย า ง ชัด เจนและเปน
รูปธรรม

วัตถุประสงค
- นําผลการประเมินการดําเนินงาน
ใ น โ ค ร ง ก า ร ม า เ ข า ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดํ า เ นินงาน หา
แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาใน
ครั้งตอไป

นาฏศิลปไทยสูประชาคมอาเซียน มี
จํ านวนผู เข าร วมอบรม 50 คน
เลือกใชสถานท่ี ณ อาคารเรียนทวาร
วดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-โครงการปฏิบัติธรรมและจุดเทียน
ชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 87
พรรษา "พระบาทสมเด็จ  พระ
ปรมิ นทรมหาภู มิ พอดุ ลย เดช "
เปาหมายผูเขารวมโครงการ 999
คน เลือกใช สถานท่ี ณ สนามกีฬา
กลาง (สนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
-สํานักฯ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีผูทรงคุณวุฒิเขา
รวม เพ่ือพิจารณาทบทวนการวาง
แผนการดํา เ นินงาน เ พ่ือพัฒนา
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการให
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีมติ

วัฒนธรรม มณีรัตน
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

เห็นชอบ และขอเสนอแนะการ
ทํางานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน
-สํ า นั ก ฯ  นํ า ผ ล ส รุ ป ข อ ง ก า ร
ดําเนินงานในแตละโครงการ เขาท่ี
ประชุมคณะกรรมบริหารสํานักฯ
เพ่ือรายงานความสําเร็จ ปญหาท่ีพบ
แนวทางการแกไข โดยมีมติท่ีประชุม
เห็นชอบขอเสนอแนะในการนําไป
ปรับปรุงครั้งตอไป

องคประกอบท่ี 7
การบริหารและ
การจัดการ

องคประกอบท่ี 5
การบริหารจัดการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-จัดการความรูดานอ่ืนๆเพ่ิมเติมครบ
ตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน รวมถึงดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยและจัดทีมงานเพ่ือ
ดําเนินการจัดการความรูใหกับคณะ
สํานัก ท่ีมีการดําเนินงานดานน้ีท่ียังไม
เขมแข็ง

1.จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ี
ดีดานการจัดการความรู
ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย
3) การใหบริการทางวิชาการแก
สังคม
4 )  ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม

-จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี
ดานการจัดการความรู
ประเด็น การเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษา การวิจัย/บริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 โดยมี
หนวยงานท่ีไดรับรางวัลในดานตาง
ๆ ดังน้ี

มหาวิทยาลัย ผศ.สมหมาย
เปยถนอม
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

5) การประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเรียนการสอน คณะ
พยาบาลศาสตร  ไ ด รั บ ร า ง วั ล
ชนะเลิศ เรื่อง การจัดการมคอ.3
และมคอ.4 ใหมีประสิทธิภาพ (การ
บริหารจัดการรายละเอียดวิชาและ
รายละเอียดวิชา ภาคสนามอยาง
นอยกอนเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกวิชา)
ดานกิจกรรมนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดรับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง การ
สรางระบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาเชิงบูรณาการ
ดานการวิจัย/การบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ เรื่อง วิจัยการบูรณากา
ร ส ห วิ ท ย า ก า ร เ พ่ื อ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมปลาสวยงามสูทองถ่ิน
ดานการบริหารจัดการ สํานักวิทย
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

2. จัดตั้งคณะทํางานการจัดการ
ความรูเพ่ือเปนท่ีปรึกษาและเปน
วิทยากรใหความรู กับหนวยงาน
ตางๆ

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง เทคนิค
การเสริมปกหนังสือใหม
ดานการประกันคุณภาพ งานวิจัย
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการตรวจประเมิน
ระบบ NPRU QA Model

คณะ
ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เ นิน ง านด าน
การจัดการความรู
ระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน

ผศ.สมหมาย
เปยถนอม

องคประกอบท่ี 8
การเงิน

องคประกอบท่ี 5
การบริหารจัดการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-กําหนดตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธทาง
การเงินเพ่ือใหสามารถประเมินผล
ความสําเร็จของกลยุทธทางการเงินได
และตั้ งคณะ กรรมการปรับปรุ ง

-กําหนดตัวช้ีวัดในแผนใหสามารถ
ประเมินความสําเร็จได
-มีการมอบอํานาจใหคณบดีอนุมัติ
โครงการและงบประมาณของ
โครงการท่ีมีในแผนปฏิบัติราชการ

-แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 2557-
2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) ได
กํ าหนดตั วช้ี วัดของแผน เ พ่ือใช
ประเมินผลความสําเร็จของแผนใน

กองนโยบายและ
แผน

อ . ดร . สุ วิ ม ล
มรรควิบูลยชัย
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องคประกอบ
(เดิม)

องคประกอบ
(ใหม)

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา
กิจกรรม/ โครงการ ตามแนวทาง

การปรับปรุง
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ)

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ

ทบทวนระเบียบการเงินใหเกิดความ
คลองตัวตามสถานการณในปจจุบัน
เชน การปรับปรุงแผนการใชเงินใน
หมวดเดียวกันใหอยู ในอํานาจของ
คณบดีในวงเงินท่ีกําหนด

ซึ่งผานการอนุมัติจากสภาแลว ปงบประมาณ
-มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา
คําสั่ งมอบอํานาจใหคณบดี  ผอ.
สํานัก สถาบัน อนุมัติโครงการและ
งบประมาณของโครงการ ท่ีมี ใน
แผนปฏิบัติราชการท่ีผานการอนุมัติ
จากสภาแลว

องคประกอบท่ี 9
ระบบและกลไก
ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพ

องคประกอบท่ี 5
การบริหารจัดการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-ใช ระบบสารสน เทศช วย ในการ
ดําเนินงานดานเก็บหลักฐานและตัว
บงช้ีเพ่ือลดภาระงานและรองรับการ
ประเมินรอบตอไปและพัฒนาตัวช้ีวัด
ตามพันธกิจในการประกันคุณภาพ
ของหนวยงานท่ีไมมีภาระการเรียน
การสอน

โครงการจัดทําตัวบงช้ีระดับสํานัก จัดทําตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมของหนวยงาน
ร ะ ดั บ สํ า นั ก ข้ึ น เ มื่ อ วั น ท่ี 27
กุมภาพันธ 2558 ในการจัดทํา
ตัวช้ีวัดดังกลาว ทุกหนวยงานไดตก
ลงรวมกันในการกําหนดตัวช้ีวัดใน 2
องคประกอบ คือ
องคประกอบท่ี 1 ดานการบริหาร
จัดการ
องคประกอบท่ี 2 ดานการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง
หนวยงาน

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ

ผศ.สมหมาย
เปยถนอม



สวนท่ี2
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิคุณภาพ
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สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ประเภทของตัวบงช้ี : ผลลัพธ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คําอธิบายตัวบงช้ี

ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน  ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี
สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ

สูตรการคํานวณ :

คะแนนท่ีได =

จํานวนหลักสูตรปการศึกษา 2557

คณะ
จํานวนหลักสูตร

รวม
ป.บัณฑิต ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ครุศาสตร 1 4 2 1 8
พยาบาลศาสตร - 1 - - 1
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 15 2 - 17
วิทยาการจัดการ - 9 1 - 10
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 18 2 1 21

รวม 57

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีสถาบันรบัผิดชอบ
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รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สังกัดคณะครุศาสตร
หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับปริญญาตรี
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2.57 ปานกลาง
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2.50 ปานกลาง
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.30 ปานกลาง
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 3.57 ดี
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2.73 ปานกลาง
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.99 ปานกลาง
3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 (1.79) ไมผาน
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 (1.91) ไมผาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร
หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับปริญญาตรี
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3.58 ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับปริญญาตรี
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 1.98 นอย
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 0 (1.87) ไมผาน
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 1.87 นอย
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.17 ปานกลาง
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1.93 นอย
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2.45 ปานกลาง
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หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1.37 นอย
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 2.66 ปานกลาง
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 2.89 ปานกลาง
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.60 ปานกลาง
11. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.41 ปานกลาง
12. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต 0 (1.80) ไมผาน
13. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 0 (2.97) ไมผาน
14. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 2.61 ปานกลาง
15. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2.68 ปานกลาง
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2.11 ปานกลาง
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.11 ปานกลาง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 2.25 ปานกลาง
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 1.77 นอย
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2.46 ปานกลาง
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 1.98 นอย
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1.88 นอย
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2.66 ปานกลาง
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 2.62 ปานกลาง
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 2.68 ปานกลาง
9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2.16 ปานกลาง
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 2.39 ปานกลาง
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตรและทคโนโลยี
หลกัสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2.07 ปานกลาง
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.12 ดี
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3.19 ดี
4. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2.68 ปานกลาง
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 2.14 ปานกลาง
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2.6 ปานกลาง
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 3.01 ดี
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.53 ปานกลาง
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2.16 ปานกลาง
10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1.62 นอย
11. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.26 ปานกลาง
12. วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2.71 ปานกลาง
13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 1.38 นอย
14. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร 1.99 นอย
15. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 1.61 นอย
16. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 3.02 ดี
17. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร 3.17 ดี
18. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 2.49 ปานกลาง
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.07 ปานกลาง
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 2.93 ปานกลาง
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 2.75 ปานกลาง
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คะแนน = 126.43 / 57 = 2.22

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย
คาเฉลี่ย 3 คาเฉลี่ย 2.22 2.22 คะแนน  บรรลุ

 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดออน แนวทางแกไข

หลายสาขาวิชายังมีความเขาใจในเกณฑการประเมิน
คอนขางนอย

จัดใหมีการอบรมใหความรูเพ่ิมเติมและเพ่ิมข้ันตอนการ
ตรวจสอบการเขียนรายงานประเมินตนเอง

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล
1.1-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/

คณะ ปการศึกษา 2557
หลักสูตร/คณะ/สสว./งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
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ตัวบงช้ี 1.2 : อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ประเภทของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวบงช้ี

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย ท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ี เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร

เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5

เกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ

40 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามหลักสูตร

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =

ผลการดําเนินงาน 1.2
ในปการศึกษา พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวน 109 คน จากจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาตอ จํานวน 426.5 คน (อาจารยท่ี
ปฏิบัติงานจริงจํานวน 408.5 คน อาจารยท่ีลาศึกษาตอเต็มเวลา 18 คน ) คิดเปนรอยละ 25.56 คน เทียบเปน
ระดับคะแนน 3.19 คะแนน (1.2-1-1)

จํานวนอาจารยประจาํสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด

x 100

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก
40

x
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 20 รอยละ 25.56 3.19 คะแนน  บรรลุ

ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -

จุดออน แนวทางแกไข
- -

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล
1.2-1 ฐานขอมูลบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กจ./คณะ

คณะ จํานวนอาจารยที่
ปฏิบตัิงานจริงและลา
ศึกษาตอทั้งหมด (คน)

จํานวนอาจารย
ที่ปฏบิัติงานจริง

(คน)

จํานวนอาจารย
ที่ลาศึกษาตอเตม็เวลา

(คน)

อาจารยประจาํ
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก

(คน)
คณะวิทยาการจัดการ 65.5 65.5 - 20
คณะครุศาสตร 50.5 47.5 3 16.5
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 148 139 9 51
คณะพยาบาลศาสตร 51.5 50.5 1 4.5
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

131 126 5 17

รวม 426.5 408.5 18 109
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ตัวบงช้ี 1.3 : อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ประเภทของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สํานักงานอธิการบดี
คําอธิบายตัวบงช้ี

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรู ในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือ
นําไปใช ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง
สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง

0 – 5

เกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามหลักสูตร

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =

ผลการดําเนินงาน 1.3
ปการศึกษา พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน 51.5 คน (ผศ. 44.5 คน และ รศ. 7 คน)  จากจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาตอ
จํานวน 426.5 คน (อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงจํานวน 408.5 คน อาจารยท่ีลาศึกษาตอเต็มเวลา 18 คน) คิดเปน
รอยละ 12.08 เทียบเปนระดับคะแนน 1.01 คะแนน (1.3-1)

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
60

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด

x 100

x
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คณะ จํานวน
อาจารยที่
ปฏิบตัิงาน
จริงและ
ลาศึกษา
ตอ (คน)

จํานวน
อาจารยที่
ปฏิบตัิงาน
จริง (คน)

จํานวน
อาจารยที่

ลาศึกษาตอ
เต็มเวลา

(คน)

อาจารยประจาํทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

วิทยาการจัดการ 65.5 65.5 - - 1 8 - 1 - - - -
ครุศาสตร 50.5 47.5 3 - 6 5.5 - - - -
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

148 139 9 - 8 4 - 2 - - -

พยาบาลศาสตร 51.5 50.5 1 - 1 3 - 1 1 - - -
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

131 126 5 - 2 6 - 1 1 - - -

รวม 426.5 408.5 18 - 18 26.5 - 3 4 - - -
รวมทั้งสิ้น 51.5

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 20 รอยละ 12.08 1.01 คะแนน  บรรลุ

 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -

จุดออน แนวทางแกไข
มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการจํานวนนอย

สงเสริมบุคลากรท่ีมีศักยภาพใหสามารถทําผลงาน
วิชาการและกาวเขาสูตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล
1.3-1 ฐานขอมูลบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กจ./คณะ



- 38 -

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : กองพัฒนานักศึกษา
คําอธิบายตัวบงช้ี

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาท้ังดาน
วิชาการและการใชชีวิตจัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษาแหลงทุนการศึกษา ตอ
การบริการจัดหางาน แหลงขอมุลการฝกประสบการณ วิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา

เกณฑมาตรฐาน
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
1 จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต

และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาผานชองทาง
ตาง ๆ ดังนี้

1. มีอาจารยท่ีปรึกษาประจําแตละหมูเรียนคอย
ใหคําปรึกษากับนักศึกษาเรื่องการเรียนการสอน
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และการรวมกิจกรรม
ตาง ๆ โดยตรง คําสั่งท่ี 920/2557 เรื่องแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2557 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557
คําสั่งท่ี 848/2558 เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558 ลง
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 (1.4.1-1)

2. มหาวิทยาลัยไดจัดใหอาจารยท่ีปรึกษามี
ชั่วโมงโฮมรูมประจําสัปดาห เพ่ือใหนักศึกษากับ
อาจารย ท่ีปรึกษา พบปะพูดคุยเรื่ องต า ง  ๆ
(1.4.1-2) มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมอาจารยท่ี
ปรึกษาโดยกองพัฒนานักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
ใน กิ จก ร รมกลุ ม โ ด ย ให อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ กษ า
แลกเปลี่ยนความรูเพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเอง มี
คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 2015 (1.4.1-3)
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
3. คําสั่งท่ี 3/2557 เรื่องแตงตั้งผูปฏิบัติงาน

ประจํากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม มีการแตงตั้งอาจารยมาปฏิบัติหนาท่ี
บริการใหคําปรึกษา โดยมี อาจารยวิรัติ เนตรสวาง
และ อาจารยอนัญญา  ทองสิมา ดํารงอยูในหนวย
บริการให คําปรึกษา ดํ า เนินงานเ ก่ียวกับให
คําปรึกษาแนะนําทางดานรางกายและจิตใจใน
ดานตางๆ (1.4.1-4) มีการจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม เพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย (1.4.1-5) มีการจัดตั้งกลุมผาน
ชองทางของ Facebook มีเว็บเพจกิจการ
นักศึกษา เว็บเพจ กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม เว็บ
เพจขาวสารนักศึกษาราชภัฏนครปฐม เพ่ือให
นักศึกษาสอบถามและเผยแพรขาวสาร กิจกรรมท่ี
เปนประโยชน (1.4.1-6)

2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัย มีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ของกอง
พัฒนานักศึกษา และของคณะตาง ๆ เ พ่ือให
นักศึกษาหาขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงสมัครงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา และขาวสารกิจกรรมพิเศษ
เปนตน (1.4.2-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง เว็บ
เพจกิจการนักศึกษา เว็บเพจ กยศ. ม.ราชภัฏ
นครปฐม เว็บ เพจข าวสารนักศึกษาราชภัฏ
นครปฐม เ พ่ือแจงขอมูล ท่ี เปนประโยชนตอ
นักศึกษา (1 .4 .2-2) มีบอรดประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธขอมูล ประกาศรับสมัครงาน
ข า วสารต า ง  ๆ  ให กับนั ก ศึกษา  (1 . 4 . 2 -3 )
มหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารโฮมรูมแจงขาวสารท่ี
เปนประโยชนแนบเอกสารเก่ียวกับแหลงงานท่ี
ตองการรับสมัครงานดวย (1.4.2-4)
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
เพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
โดยมีการจัดโครงการปจฉิมนิเทศ และนัดพบ
แรงงาน มหกรรมอาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การทํางาน และไดเชิญหนวยงานภายนอกมารับ
สมัครงานจากนักศึกษาท่ีกําลังจบการศึกษา พรอม
ท้ังมีการจัดอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับนักศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประกอบ
อาชีพหลังจบการศึกษาหรือเปนอาชีพเสริมใหกับ
ครอบครัว โดยรวมมือกับกรมแรงงานจังหวัด
นครปฐม (1.4.3-1)

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

มหาวิทยาลัย มีการติดตามประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการใหบริการ โดยมีการสํารวจ
ความพึงพอใจในการใหบริการของมหาวิทยาลัยท้ัง
3 ดาน ดังนี้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการให
คําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสู
อาชีพแกนั ก ศึกษาในสถาบัน อยู ในระดับดี
คะแนนเทากับ 4.40 (1.4.4-1)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจการใหขอมูล
ของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา อยู ในระดับดี คะแนนเทากับ 4.38
(1.4.4-2)

3. ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเตรียม
ความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา อยูในระดับดี คะแนนเทากับ 3.96
(1.4.4-3)
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในขอ 1-3 อยูในระดับดี
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง

พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล
การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล โดยนํา
ขอ มูลจากขอเสนอแนะจัดทํา เปนตารางขอ
ปรับปรุงของการใหบริการและการใหขอมูล สรุป
ลงในรายงานการสรุปผลการประเมินท้ัง 3 ดาน
ดวย (1.4.5-1) และมีการนําผลการประเมินการ
ใหบริการนักศึกษา เขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เรื่อง
แนวทางการพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษา โดย
มีเอกสารแนบวาระท่ี 3 ตารางแนวทางพัฒนาการ
ใหบริการแกนักศึกษา โดย กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2557
– 2558 (1.4.5-2) การปรับปรุงการใหบริการและ
การใหขอมูล

1. การบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใช
ชีวิต ขอเสนอแนะของนักศึกษา เจาหนาท่ีควรมีท้ัง
เพศชายและเพศหญิง ขอปรับปรุง มีการแตงตั้ง
อาจารยมาปฏิบัติหนาท่ีบริการใหคําปรึกษา โดยมี
อาจารยวิรัติ เนตรสวางและ อาจารยอนัญญา ทอง
สิมา ดํ ารงอยู ในหนวยบริการให คํ าปรึกษา
ดําเนินงานเก่ียวกับใหคําปรึกษาแนะนําทางดาน
รางกายและจิตใจในดานตาง ๆ

2. การใหบริการขอมูลหนวยงาน ขอเสนอแนะ
ของนักศึกษาควรเพ่ิมชองทางการรับบริการขอมูล
มากข้ึน ขอปรับปรุง อัปโหลดเอกสารโฮมรูมลง
เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา และเ พ่ิมขอมูล
ตําแหนงวางงานนําขอมูลจากหนวยงานจัดหางาน
จังหวัดนครปฐม

6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา มหาวิทยาลัย มีการใหขอมูลและความรู ท่ีเปน
ประโยชนแกศิษยเกา โดยมีเว็บไซตสมาคมศิษย
เกา เพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ศิษย เกา เชน ขอมูลการสมัครงาน ตําแหนง
วางงาน สวัสดิการและสิทธิพิเศษ แนะแนวอาชีพ
อิสระ เปนตน (1.4.6-1) เว็บเพจสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหขอมูล กิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา (1.4.6-2)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

มหาวิทยาลัย มีการบริการดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา
โดยการใหความสําคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพ ถูกตอง
รวดเร็ว และเกิดประโยชนแกผูบริการอยางแทจริง

มหาวิทยาลัย นําผลการประเมินในการใหบริการดานตาง
ๆ แกนักศึกษา มาปรับปรุงเพ่ือสงผลใหเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา และใหการปฏิบัติงานดีข้ึน

จุดออน แนวทางแกไข
การใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาควร
จะมีวารสารหรือแผนพับขาวประชาสัมพันธ และไมมี
การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางศิษยเกากับนักศึกษา
ปจจุบัน

จัดตั้งงบประมาณ เพ่ือจัดทําวารสารชอเฟองฟา เพ่ือให
ขอมูลท่ีเปนความรูแกศิษยเกา และจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศิษยเการวมกับนักศึกษาปจจุบัน เพ่ือเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในเรื่องตาง ๆ
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล
1.4.1-1 คําสั่งท่ี 920/2557 เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาภาคปกติ

ประจําปการศึกษา 2557 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 คําสั่งท่ี 848/2558
เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558
ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558

สสว.

1.4.1-2 ตารางชั่วโมงโฮมรูมประจําสัปดาห สสว.
1.4.1-3 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 2015 กองพัฒนานักศึกษา
1.4.1-4 คําสั่งท่ี 3/2557 เรื่องแตงตั้งผูปฏิบัติงานประจํากองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม
กองพัฒนานักศึกษา

1.4.1-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา

1.4.1-6 เว็บเพจกิจการนักศึกษา , เว็บเพจ กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม , เว็บเพจ
ขาวสารนักศึกษาราชภัฏนครปฐม

กองพัฒนานักศึกษา

1.4.2-1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย เว็บไซตของกองพัฒนานักศึกษา และเว็บไซต
ของคณะ

กองพัฒนานักศึกษา

1.4.2-2 เว็บเพจกิจการนักศึกษา , เว็บเพจ กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม , เว็บเพจ
ขาวสารนักศึกษาราชภัฏนครปฐม

กองพัฒนานักศึกษา

1.4.2.3 รูปภาพบอรดประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา
1.4.2-4 เอกสารโฮมรูมแจงขาวสารท่ีเปนประโยชน กองพัฒนานักศึกษา
1.4.3-1 โครงการปจฉิมนิเทศ และนัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ เพ่ือเตรียมความ

พรอมในการทํางาน
กองพัฒนานักศึกษา

1.4.4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดาน
การใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน

กองพัฒนานักศึกษา

1.4.4-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

1.4-4-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

1.4.5-1 รายงานการสรุปผลการประเมินท้ัง 3 ดาน กองพัฒนานักศึกษา
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล

1.4.5-2 ตารางแนวทางพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษา โดย กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2557 – 2558

กองพัฒนานักศึกษา

1.4.6-1 เว็บไซตสมาคมศิษยเกา กองพัฒนานักศึกษา
1.4.6-2 เว็บเพจสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : กองพัฒนานักศึกษา
คําอธิบายตัวบงช้ี

สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ
ครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา
เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

เกณฑมาตรฐาน
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัย มอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษา
รวมกับคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
องคการนักศึกษา ผูนํานักศึกษา ดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือสงเสริม
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ อยาง
เหมาะสมและครบถวน (1.5.1-1)

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนิน
กิจกรรมในประเภทตองไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา

สิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมใหดําเนินการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยนําความรูดานวงจรคุณภาพ
PDCA เปนแนวทางในการดําเนินโครงการ
กิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ท่ีกําหนดโดยสถาบัน (1.5.2-1)
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวหนาหมูเรียน
กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ (1.5.2-2)
1. โครงการสานฝนกิจกรรมนองใหมไรแอลกอฮอล
2. โครงการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.
น.ก. สัมพันธ ครั้งท่ี 37
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
(1.5.2-3)
1. โครงการสิงห – อาสาพัฒนาชุมชน
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
(1.5.2-4)
1. โครงการพิธีไหวครู
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (1.5.2-5)
1. โครงการพิธีไหวครู
2. โครงการหลอ – แหเทียนจํานําพรรษา

3
จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกัน คุณภาพแกนั ก ศึกษาโดย
สอดแทรกความรูในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพ (1.5.3-1) และมีการจัดโครงการอบรม
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ก นั ก ศึ ก ษ า  เ ค รื อ ข า ย
สถาบันการศึกษา 11 สถาบัน อีกดวย (1.5.3-2)

4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ตอไป

มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้ งตอไป และมี
รายงานผลการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(1.5.4-1)

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัย มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (1.5.5-1)
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัย มีการนํารายงานผลการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา เปนตารางในการปรับปรุ ง
กิจกรรม โครงการในการพัฒนานักศึกษา
(1.5.6-1)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

การมีจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา อยางตอเนื่อง และมีการประเมิน
กิจกรรม โครงการ เพ่ือไปพัฒนาปรับปรุงผลการ
ประเมินใหตรงกับความตองการกับนักศึกษามากข้ึน

ควรจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนท้ัง 5 ประเภท เพ่ิมข้ึน
จะไดเปนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง

จุดออน แนวทางแกไข
แผนพัฒนานักศึกษา อยางไมครอบคลุม จัดอบรมการจัดทําแผนตาง ๆ เชน แผนกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา เพ่ือจะไดความรู  และจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษาไดถูกตอง
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล
1.5.1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
1.5.2-1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวหนาหมูเรียน

กองพัฒนานักศึกษา

1.5.2-2 โครงการสานฝนกิจกรรมนองใหมไรแอลกอฮอล
โครงการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งท่ี 37

กองพัฒนานักศึกษา

1.5.2-3 โครงการสิงห – อาสาพัฒนาชุมชน กองพัฒนานักศึกษา
1.5.2-4 โครงการพิธีไหวครู กองพัฒนานักศึกษา
1.5.2-5 โครงการหลอ – แหเทียนจํานําพรรษา

โครงการพิธีไหวครู
กองพัฒนานักศึกษา

1.5.3-1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
1.5.3-2 โครงการอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษา เครือขายสถาบันการศึกษา

11 สถาบัน
กองพัฒนานักศึกษา

1.5.4-1 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
1.5.5-1 ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

1.5.6-1 แนวทางการพัฒนาของแผนการพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา
คําอธิบายตัวบงช้ี

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง
เหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน

เกณฑมาตรฐาน :
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ท่ี

สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค โดยคนหาไดท่ีหนา
เ ว็ บ ไ ซ ต ส ถ า บั น วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า
http://rdi.npru.ac.th ดังนี้

1. ฐานขอมูลงานวิจัยท่ีมีกระบวนการ Pre-
processing, Processing, Post-processing ท่ี
สามารถติดตาม สืบคน งานวิจัยไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คือ ระบบ NRMS (2.1.1-1)

2. มี เว็บ ไซต  ท่ี เผยแพรข อ มูล เ ก่ียว กับ
ประกาศทุนวิจัย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย
ราคากลาง และรายละเอียดอ่ืนๆ (2.1.1-2)

3. มี เ ว็ บ ไซต ป ระชาสั ม พันธ แหล ง ทุน
ภายนอก สกว./ วช. / สกอ. (2.1.1-3)

2 การวจิัย
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
4. มีการเผยแพร เอกสารประกอบการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งท่ี 6 Proceeding NPRU 6th และ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม ค รั้ ง ท่ี 7
Proceeding NPRU 7th หนาเว็บไซตโครงการ
(2.1.1-4)

5. มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ ด า น ง า น วิ จั ย ฯ  เ ช น
หลักเกณฑการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมนุษย
และสัตว (2.1.1-5)

2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ -
หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวย
วิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

มหาวิทยาลัย สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค มีการสนับสนุนใหจัดตั้ง (2.1.2-1)
ไดแก
1. หนวยวิจัยท้ังสิ้น 6 หนวย ไดแก
-หนวยวิจัยวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและวัสดุ
ชีวภาพ
-หนวยวิจัยอัจฉริยภาพแหงเครื่องจักร
-หนวยพุทธพัฒนวิจัยเพ่ือการพัฒนาชีวิตและ
สังคมอยางยั่งยืน
-หนวยวิจัยเทคโนโลยีระบบเครือขายเซนเซอรและ
สมองฝงตัว
-หนวยวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงาม
เพ่ือการสงออก
-หนวยวิจัยการเคลือบฟลมบางในสุญญากาศ
2. ศูนยวิจัย 4 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยคณิตศาสตร
ประยุกตและบริสุทธิ์  หองปฏิบัติการศูนยวิจัย
ทรัพยากรน้ํ าและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
3. ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศแกวและวัสดุศาสตร
4. มีฐานขอมูลบทความวิจัย โดยความรวมมือกับ
สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร  ใ น ก า ร จั ด ห า ว า ร ส า ร
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
อิเล็กทรอนิกส ผานระบบอินเทอรเน็ต และ Wifi
ในการ Download วารสารในฐานขอมูล
Springerlink เปนตน (2.1.2-2)
5. มีระบบ Single Sign On ท่ีระบุตัวตนผูใชงาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบ รวมท้ัง
ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ โดยความ
รวมมือกับศูนยคอมพิวเตอร ดูแลระบบสารสนเทศ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการคนควางานวิจัย
และงานสรางสรรค (2.1.2-3)
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดงานประชุม
วิชาการระดับ ชาติ ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ระหวางวันท่ี 30 – 31 มีนาคม 2558
ซึ่งเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
ส ร า ง ส ร ร ค  โ ด ย รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก ท า น ร อ ง
ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกลา) เปนองคปาฐกหลัก บรรยายเรื่อง
“การปฏิรูปการปกครองทองถ่ินไทย เพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียน” และรอยตํารวจเอก ดร.นิติ
ภูมิ นวรัตน เปนองคปาฐกรอง บรรยายเรื่อง
“วิกฤตหรือโอกาสของทองถ่ินไทยในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน” โดยมีจํานวนบทความวิจัยท่ี
สงเขารวมจํานวน 300 เรื่อง และไดรับการ
คัดเลือกและนําเสนอใหตีพิมพใน Proceeding
จํานวน 239 เรื่อง (2.1.2-4)
7. ไดมีการเชิญศาสตราจารยอาคันตุกะ มาให
ค ว า ม รู กั บ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ อ า จ า ร ย  เ ช น
Prof.Dr.Manfred Koch มาบรรยายใหความรู
นักศึกษาและอาจารยโปรแกรมวิศวกรรมโยธา
เปนตน (2.1.2-5)
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
3 จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัย

หรืองานสรางสรรค
จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค

กราฟงบประมาณรวมท้ังหมด

กราฟงบประมาณภายใน (รายได + แผนดิน)

กราฟงบประมาณภายนอก

มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุน
วิจัยหรือผลิตงานสรางสรรค เปนจํานวนเงิน
22,740,532 บาทแบงเปนงบประมาณรายได
จํานวน 1,815,000 บาท งบประมาณภายนอก
และงบประมาณแผนดินจํานวน 20,925,532
บาท (2.1.3-1)

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เชน
1.จัดทําวารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก (2.1.4-1)
ซึ่งเปดรับบทความวิจัยมีท้ังสาขาวิทยาศาสตรและ
2. มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติข้ึน
ทุกป โยการจัดงานในครั้งท่ีเปนครั้งท่ี ครั้งท่ี 7 ใน
ระหวางวันท่ี 30 –31 มีนาคม 2558 (2.1.4-2)



- 52 -

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ของคณาจารย นักศึกษา และบุคคล
ท่ัวไป
3. สนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย
เช น  ทุนสนั บสนุ นค าตอบแทนการตี พิ มพ
ผลงานวิจัย  ท่ี ไดรับการตี พิมพหรือเผยแพร
(2.1.4-3)
ตารางสรุปการเบิกจายคาตอบแทนตีพิมพ
บทความระดับชาติและนานาชาติ

กลุมควอไทล
จํานวน
เรื่อง

รวมเงิน

Q1 2 80,000
Q2 3 90,000
Q3 1 20,000
Q4 1 10,000

TCI 1 - -
TCI 2 7 21,000
รวม 14 221,000

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย เชน
1. มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและการทบทวน
พิจารณาโครงการวิจัย ใหแกอาจารยผูทํางานวิจัย
ทีเก่ียวของกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยและสัตว (2.1.5-1)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสาร
ประกอบ การสอนภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยด านวิชาการและการวิจัย เ พ่ือเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ (2.1.5-2)
3. ประกาศแจงผลทุนสนับสนุนคาตอบแทนการ

ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ (2.1.5-3)
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
4. อาจารยและเจาหนาท่ีสามารถ Download
บทความวิจัยในฐานขอมูล Springerlink โดยผาน
ระบบอินเทอรเน็ต หรือ Wifi จาก Office บานพัก
หรือบริเวณใดในมหาวิทยาลัยได โดยรวมมือกับ
สํานักวิทยบริการ และศูนยคอมพิวเตอร (2.1.5-4)

6 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการดังนี้
1. มีคําสั่งอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา ท่ีมีองคประกอบของผู เชี่ยวชาญจาก
ทรัพยสินทางปญญา และบุคลากรท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย (2.1.6-1)
2.คูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ซึ่ง
ประกอบ ดวยแนวทาง หลักเกณฑ  คําแนะนําท่ี
สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัยท่ีตองการ
(2.1.6-2)
3. จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรตางๆ และไดรับการจด
ทะเบียน คุมครองอนุสิทธิบัตร (2.1.6-3)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2  ขอ

มีการดําเนินการ
3 -4ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ
 ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดท่ีควรพัฒนา
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1. ไดมีการบริหารจัดการ ปรับปรุง ลดข้ันตอน การ
ดําเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชนการ
ปรับปรุงระเบียบการเบิกจายเงิน โดยการใชระเบียบ
เบิกจายของ สกว. ทําใหลดข้ันตอนการเบิกจายเงิน
ไดแก โครงการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยสมโอเพ่ือ
พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม

1. ควรนําระเบียบของ สกว. มาใชกับทุนวิจัยทุก
โครงการทุกโครงการของมหาวิทยาลยั

2. มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานวิจัย  ไดมีการ
จัดตั้งศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ในแตละคณะโดย
ใหหัวหนาศูนย สามารถอนุมัติ ซื้อ จาง วัสดุ หรือใช
สอยในศูนยวิจัยท่ีรับผิดชอบ

2. ควรนําแนวคิดในการกระจายอํานาจนี้ไปประยุกตใช
กับทุนวิจัยภายนอกอ่ืนๆ เชน ทุนวิจัยจาก สสส. เปนตน

3. มีระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจ
ดานการวิจัยท่ีชัดเจน

3. ควรปรับปรุงระเบียบทางดานการเงินท่ีเก่ียวของกับ
งานวิจัยให มีความคลองตัวมากข้ึน เพ่ือส งเสริม
สนับสนุนใหนักวิจัยสามารถดําเนินการงานวิจัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

4. มีการจัดกลุมคณาจารยตามศักยภาพของอาจารย
เพ่ือใหตรงกับแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอก

4. ควรการใหทุนวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยทํา Pre-Study ใน
การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนภายนอก

5. บุคลากรในสถาบันมีความรูความสามารถ
มีความทุมเทและปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ

5. สงเสริมบุคลากรใหศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป เพ่ือนํา
ความรู มา พัฒนางานประจํ า ท่ี รั บผิ ดชอบให มี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.สถานท่ีทํางานไมเอ้ืออํานวยความสะดวกตอง
ดําเนินงานใหคําปรึกษา

1. นําเสนอฝายงานท่ีเก่ียวของอาคาร สถานท่ี ขอหอง
และพ้ืนท่ี ท่ีมีความสะดวกมากข้ึน

2.บุคลากรสายสนับสนุนยังไมเพียงพอตอภารกิจท่ี
รับผิดชอบ

2. เพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุนใหเพียงพอตอภารกิจท่ี
รับผิดชอบ

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
มีระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจดานการวิจัยท่ีชัดเจน
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ

ขอมูล
2.1.1-1 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัยระบบ NRMS สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.1-2 เว็บไซตสถาบันวิจัย ท่ีใหขอมูลเก่ียวของกับงานวิจัย เชน ประกาศ

ทุนวิจัย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ราคากลาง และ
รายละเอียดอ่ืนๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.1-3 เว็บไซตสถาบันวิจัย เว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอก
สกว./ วช. / สกอ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.1-4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม /หนาเว็บไซตสถาบันวจิัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.1-5 ประกาศหลักเกณฑดานงานวิจัยฯ เชน หลักเกณฑการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยมนุษยและสัตวหนาเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2-1 ประกาศทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย และศูนยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.2-2 เว็บไซตการคนควาขอมูลของสํานักวิทยบริการฯ (หองสมุด) สํานักวิทยบริการฯ
2.1.2-3 การดูแลระบบ Single Sign On ในการใชงานอินเทอรเน็ต ศูนยคอมพิวเตอร
2.1.2-4 หนังสือเชิญองคปาฐกหลักในการบรรยายงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2-5 สรุปรายงาน Prof.Dr.Manfred Koch มาใหความรูกับนักศึกษา
และอาจารย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.3-1 ประกาศจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนเพ่ือเปนทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.4-1 วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.4-2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ระหวางวันท่ี 30 –31

มีนาคม 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.4-3 ประกาศสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.5-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและ

การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.5-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานวิชาการและการวิจัย
เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.5-3 ประกาศแจงผลทุนสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของ
ขอมูล

2.1.5-4 เว็บไซตการคนควาขอมูลของสํานักวิทยบริการฯ (หองสมุด) สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.6-1 คําสั่งอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.6-2 คูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.6-3 การจดทะเบียนคุมครองอนุสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบงช้ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ประเภทของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา
คําอธิบายตัวบงช้ี

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนของสถาบนั นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปน
ตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย

เกณฑการประเมิน
คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการคํานวณ

คะแนนท่ีได = ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวย
งานวิจัย

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน
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รายงานผลการดําเนินการ
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน (แผนดิน + รายได) รวมกับ
งบประมาณภายนอก
รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 18,062,360 บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 147 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตออาจารยประจํา 122,873.20 บาท
คะแนนท่ีได 5.00 คะแนน

2.คณะพยาบาลศาสตร
เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน (แผนดิน + รายได) รวมกับ
งบประมาณภายนอก
รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 563,360 บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 30.5 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตออาจารยประจํา 18,470.81 บาท
คะแนนท่ีได 1.85 คะแนน

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน (แผนดิน + รายได) รวมกับ
งบประมาณภายนอก
รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 2,037,000 บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 126 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 16,166.66 บาท
คะแนนท่ีได 3.23 คะแนน
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4. คณะวิทยาการจัดการ
เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 1,184,812 บาท
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 1,730,000 บาท
รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 2,914,812 บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 65.5 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 44,500.95 บาท
คะแนนท่ีได 5.00 คะแนน

5.  คณะครุศาสตร
เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 180,000 บาท
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 1,500,000 บาท
รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 1,680,000 บาท
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 48.5 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 34,639.18 บาท
คะแนนท่ีได 5.00 คะแนน

ผลรวมของผลการประเมิน
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี = 5.00
2. คณะพยาบาลศาสตร = 1.85
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = 3.23
4. คณะวิทยาการจัดการ = 5.00
5. คณะครุศาสตร = 5.00

รวม =       20.08

คะแนน = 20.08 / 5 = 4.02

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย
คาเฉลี่ย 3 4.02 4.02 คะแนน  บรรลุ

 ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสนับสนุนการวิจัย เพ่ิมเจาหนาท่ีและมีระบบ ICT ท่ีสมบูรณ

จุดออน แนวทางแกไข
- -

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล
2.2-1 รายงานสรุปงบประมาณ แยกตามแหลงเงินงบประมาณตามคณะตางๆ

ประจําปงบประมาณ 2557
งานวิจัยและพัฒนา

ตัวบงช้ี 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประเภทของตัวบงช้ี : ผลลัพธ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา
คําอธิบายตัวบงช้ี

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค
ข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานท่ีทํารวมกับ
อุตสาหกรรมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการ
และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
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เกณฑการประเมิน
คะแนนท่ีไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการคํานวณ

คะแนนท่ีได =

ผลการดําเนินงาน
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมูล
รวม

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 148.00
จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 39*0.2 = 7.80
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40) 56*0.40 = 22.4
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 1*0.60 = 0.6
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 2*0.80 = 1.6
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00) 51*1.0 = 51
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 83.20
รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 56.21
คะแนนของตัวบงชี้ 5.00

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจยั
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน
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 คณะพยาบาลศาสตร

ขอมูล
รวม

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 31.50
จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 7*0.2=1.40
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 1*0.6 = 0.60
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 2*0.8 = 1.60
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00) 1*1.0 = 1
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 4.60
รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 14.60
คะแนนของตัวบงชี้ 2.43

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอมูล
รวม

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 131.00
จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 53*0.2 = 10.6
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40) 4*0.4 = 1.60
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 6*0.6 = 3.60
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 2*0.8 = 1.60
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00) 1*1.0 = 1.60
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 18.40
รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 14.00
คะแนนของตัวบงชี้ 3.51
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 คณะวิทยาการจัดการ

ขอมูล
รวม

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 65.50
จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 8*0.2 = 1.60
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 5*0.6 = 3.00
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 2*0.8 = 1.60
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00)
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 6.20
รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 9.46
คะแนนของตัวบงชี้ 2.37

 คณะครุศาสตร

ขอมูล
รวม

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 50.50
จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 10*0.2 = 2.00
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 6*0.6 = 3.60
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80)
- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00) 2*1 = 1.00
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 7.60
รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 15.04
คะแนนของตัวบงชี้ 3.76
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ผลรวมของผลการประเมิน
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี = 5.00
2. คณะพยาบาลศาสตร = 2.43
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = 3.51
4. คณะวิทยาการจัดการ = 2.37
5. คณะครุศาสตร = 3.76

รวม = 17.07

คะแนน = 17.07 / 5 = 3.41

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย
คาเฉลี่ย 3 คาเฉลี่ย 3.41 3.41 คะแนน  บรรลุ

 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

มหาวิทยาลัยไดจัดเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการใหแกอาจารย และนักวิจัย  (งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 6 )

ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งถัดไป ตองให
อาจารย นักศึกษา สงผลงานเขารวมตีพิมพมากข้ึน

จุดออน แนวทางแกไข
อาจารยมีภาระงานมากทําใหไมสามารถทําวิจัยได และ
เขียนบทความวิจัยได

ใหมหาวิทยาลัยลดภาระงาน และมีขอบังคับท่ีชัดเจนใน
การทําวิจยั และเขียนบทความวิจัย

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล
2.3-1 หลักฐานตัวบงชี้ท่ี 5 ของคณะตางๆ

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะครุศาสตร

งานวิจัยและพัฒนา

2.3-2 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งานวิจัยและพัฒนา

2.3-3 คําสั่งไปราชการตางประเทศ  เขารวมประชุมวิชาการ ณ ตางประเทศ งานวิจัยและพัฒนา
2.3-4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แจงผลการพิจารณาทุนสนับสนุน

คาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปงบประมาณ 2558

งานวิจัยและพัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : การบริการวิชาการแกสังคม
ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา
คําอธิบายตัวบงช้ี

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการ    ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสราง
ประโยชนแกชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปน
แผนการ      ใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยนื
เกณฑมาตรฐาน:
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
1 กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการ

ใหบริการทางวิชาการแกสั งคมโดยมีความ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

มหาวิทยาลัย ดําเนินความรวมมือกับโครงการ
“นครปฐม นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถ่ิน”
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) และองคการสวนปกครองสวนทองถ่ิน 30
แหง ในจังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย เ พ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน ประจําป
2558วันท่ี 8-9 มกราคม  2558 มหาวิทยาลัยได
วางระบบกลไกการดําเนินงานท่ีผานมา ในเชิง
บู รณากา รก า ร ทํ า ง าน ร ะหว า ง คณะวิ ช า ฯ
หนวยงานหลัก อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
การตั้งคณะทํางานหนวยจัดการความรูชุมชน
ทองถ่ินทุกคณะ และศูนยศึกษาและพัฒนาจังหวัด
นครปฐมเปนกลไกในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
(3.1.1-1)

2 จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก
ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ1

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวน
รวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนด
ดังนี้
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
2.1 ไดนําประเด็นโจทยการวิจัยท่ีไดจากการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินประชุม มาดําเนินการจัดทําโครงการ
ประชุมกรอบงานการใหบริการวิชาการ และ
ประเด็นงานวิจัยในพ้ืนท่ีโครงการนครปฐม นคร
แหงความผาสุกทุกชุมชนทองถ่ิน 30 ตําบล
(3.1.2-1)
2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมขอเสนอ
โครงการวิจัยจากการประชุมสรุปประเด็นงานวิจัย
เพ่ือใหคณะอนุกรรมการบริหารจัดการบริการ
วิชาการพิจารณา (3.1.2-2)
2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําประกาศฯ ใหทุน
สนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
กลุมโครงการนครปฐมนครแหงความผาสุกทุก
ชุมชน ทองถ่ินจากฐานขอมูล RECAP ครั้งท่ี 1
และครั้งท่ี 2 ปงบประมาณ 2558
โดยคณะกรรมการบริการวิชาการเปนผูอนุมัติ
(3.1.2-3 , 3.1.2-4) จากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการใหบริการ
วิชาการ งบประมาณแผนดินประจําป 2558
(3.1.2-5)

3 ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนา
และมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน

มหาวิทยาลัย รวมมือกับโครงการ “นครปฐม นคร
แหงความผาสุกทุกชุมชนทอง ถ่ิน”สํานักงาน
กองทุน  สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
และองคการสวนปกครองสวนทองถ่ิน 30 แหง ใน
จังหวัดนครปฐม ชุมชนมีฐานขอมูลในการพัฒนา
คือ ขอมูลทุนและศักยภาพทุนทางสังคม จาก 30
ตําบล โดยกระบวนการวิจัยชุมชนดวยการวิจัยเชิง
ช า ติ พั น ธุ ว ร ร ณ า แ บ บ เ ร ง ด ว น  ( Rapid
Ethnographic Community Assessment
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
Process: RECAP) เพ่ือใชขอมูลในการพัฒนา
ชุมชน (3.1.3-1) และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการให
ทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
จํานวน 50 โครงการ (3.1.3-2, 3.1.3-3)

4 ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

มหาวิทยาลัยไดบันทึกความรวมมือเครือขายรวม
สร า งชุมชนทอง ถ่ินผาสุ ก  ภายใต โ ครงการ
นครปฐม: นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถ่ิน
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 รวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
และองคการสวนปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
นครปฐม (3.1.4-1) มหาวิทยาลัยไดบันทึกความ
รวมมือเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู
ภายใตโครงการนครปฐม: นครแหงความผาสุกทุก
ชุมชนทอง ถ่ิน เ ม่ือวัน ท่ี  10 สิงหาคม 2556
รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) และองคการสวนปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดนครปฐม (3.1.4-2) มหาวิทยาลัย
ไดบันทึกขอตกลงโครงการนครปฐม นครแหง
ความผาสุกทุกชุมชนทุกทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558 รวมกับ
องคการสวนปกครองสวนทอง ถ่ินในจั งหวัด
นครปฐม  และได มีการจัดสรรทุนสนับสนุน
โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ 2555 – 2558
(3.1.4-4)

5 สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย

มหาวิทยาลัยรวมกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได
ดํ า เนินการสร า ง เครื อข ายความร วม มือ กับ
หนวยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนาชุมชนไดแก
หนวยงานเทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 (3.1.5-1)
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
6 ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน

บริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม
ขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้
ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ

คณาจารยจากคณะตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได
มีสวนรวมในการดําเนินการบริการทางวิชาการแก
สังคมโดยมีจํานวนอาจารยเขารวมท้ังหมด 61 คน
คิดเปนรอยละ 12.2 (3.1.6-1)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2  ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

-มีงานบริการวิชาการท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของชุมชน และสังคม
-มีหองปฏิบัติการ และเครื่องมือเฉพาะทางท่ีทันสมัย
และพรอมในการใหบริการวิชาการแกสังคม
-มีวิทยากรท่ีมีศักยภาพสามารถจัดโครงการ เพ่ือ
สนองตอบความตองการของหนวยงานหรือชุมชนได
หลากหลาย

-

จุดออน แนวทางแกไข
บุคลากรมีภาระงานสอนมาก -
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล
3.1.1-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน ประจําป 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.2-1 โครงการประชุมกรอบงานการใหบริการวิชาการ และประเด็นงานวิจัยใน
พ้ืนท่ีโครงการนครปฐม นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถ่ิน 30 ตําบล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.2-2 สรุปการประชุมกรอบงานการใหบริการวิชาการ และประเด็นงานวิจัยใน
พ้ืนท่ีโครงการนครปฐม นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถ่ิน 30 ตําบล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.2-3 ประกาศฯ ใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
กลุมโครงการนครปฐมนครแหงความผาสุกทุกชุมชน ทองถ่ิน
จากฐานขอมูล RECAP ครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.2-4 ประกาศฯ ใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
กลุมโครงการนครปฐมนครแหงความผาสุกทุกชุมชน ทองถ่ิน
จากฐานขอมูล RECAP ครั้งท่ี 2 ปงบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.2-5 แผนปฏิบัติการการใหบริการวิชาการ งบประมาณแผนดินประจําป 2558
3.1.3-1 ประกาศฯ ใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน

กลุมโครงการนครปฐมนครแหงความผาสุกทุกชุมชน ทองถ่ิน
จากฐานขอมูล RECAP ครั้งท่ี 1 ปงบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.3-2 ประกาศฯ ใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
กลุมโครงการนครปฐมนครแหงความผาสุกทุกชุมชน ทองถ่ิน
จากฐานขอมูล RECAP ครั้งท่ี 2 ปงบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.4-1 ประกาศฯ ใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ปงบประมาณ 2555 - 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.5-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม กับเทศบาลนครนครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1.6-1 รายการสรปุจํานวนคณาจารยเขารวมดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ปงบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : คณะกรรมการดําเนินงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คําอธิบายตัวบงช้ี

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑมาตรฐาน
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
1. มีการจัดตั้งสํานักศิลปะและวัฒนธรรมข้ึน

ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ี
ดูแลงานศิลปวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยฯ
และเปนเครือขายเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอก
ชุมชนและองคกรทางดานงานศิลปวัฒนธรรม โดย
มอบหมายใหรองอธิการบดีดานกิจการนักศึกษา
ดูแลงานด าน ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนด
ผูรับผิดชอบ ดังนี้  ในมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ นค รปฐ ม  ค รั้ ง ท่ี  4 / 2 5 56  แต ง ตั้ ง
ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
มหา วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ น ครปฐม  คํ า สั่ ง ส ภ า
มหา วิ ท ย าลั ย  ท่ี  1 5 / 2 55 6  เ รื่ อ ง  แต ง ตั้ ง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง  ณ
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 แตงตั้งให อาจารยจักษ
จินดาวัฒน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม (4.1.1-1)

2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ท่ี
1312/2556 เรื่อง แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม

องคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
2556 แตงตั้ง อาจารยศิวพร โกศิยะกุล ดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และอาจารยนิพา ผลสงเคราะห ดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (4.1.1-2)

3 .  คํ าสั่ ง มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี
1383/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 13
สิงหาคม  2556 (4.1.1-3)

4. มีการรวมมือกับหนวยงานภายใน ท้ัง 5 คณะ
คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
และกองพัฒนานักศึกษา  คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี
1503/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเครือขาย
งานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ
วันท่ี 3 ตุลาคม 2557 (4.1.1-4)

2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให
สามารถดําเนินงานไดตามแผน

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4/2557 วันศุกรท่ี 16
พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(4.1.2-1) เพ่ือระดมความคิดจัดทําแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นําเอาประเด็น
ยุทธศาสตร ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ มากําหนดตัว
บงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดทําแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ
2558 (4.1.2-2)

2. กําหนดโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีความสอดคลอง
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
กับแผนกลยุทธ จํานวน 10 โครงการ ตามคําขอ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(4.1.2-3)

3. จัดทําแผนปฏิบัติราชการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติ ใหเกิดการ
ดําเนินงานตามกลยุทธท่ีตั้งไว ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ
2558 ระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ การกําหนดผูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณ
(4.1.2-4)

3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. วิธีบันทึกผลการดําเนินงานรายไตรมาส
หลังจากสิ้นสุดไตรมาสแลวไมเกิน 15 วัน รายงาน
ตอกองนโยบายและแผน เพ่ือเสนอเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตอไปโดย
รายละเอียดระบุถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดสะสม ชี้แจงเหตุผล ปญหา/อุปสรรค
หากมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดไว (4.1.3-1)
ไตรมาสท่ี 1 ระหวาง 1 ต.ค. 57-31 ธ.ค. 58
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสท่ี 2 ระหวาง 1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 58
ไตรมาสท่ี 3 ระหวาง 1 เม.ย. 58 – 30 มิ.ย. 58
ไตรมาสท่ี 4 ระหวาง 1 ก.ค. 57 – 30 ก.ค. 58

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัด       วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนะธรรม

1. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จะมีการกํากับ
ติดตาม 2 ระยะดวยกัน โดยรอบท่ี 1 หลังจากมี
การดําเนินงานตามแผนเสร็จสิ้นแลว 6 เดือน
(4.1.4-1)
และรอบท่ี 2 หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแลว 12
เดือน (4.1.4-2) รายงานผลการดําเนินงานกับกอง
นโยบายและแผน

2. การประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้น
ปงบประมาณ  ผูรับผิดชอบจะจัดประชุม
ผูรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2557
วันท่ี 20 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ (4.1.4-3) มีรายงานผล
การประเมินดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําปงบประมาณ 2557 กับ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และรวมระดมความ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
คิดเห็นวิเคราะห จุดแข็ง/แนวทางเสริม การแกไข
ปญหาเพ่ือลดอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ท่ีผานมาแลวในปงบประมาณ 2557 (4.1.4-4)

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน         หรือ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลวิเคราะห จุดแข็ง/แนวทางเสริม การแกไข
ปญหาเพ่ือลดอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ท่ีผานมาในปงบประมาณ 2557 ซึ่งไดรบัความ
เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 20
สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ  จะถูกนํามาสูการปฏิบัติจริงโดยใชผล
การวิเคราะหนั้น มาปรับใชในโครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีมีความตอเนื่อง ซึ่งมีการดําเนินงานทุกป
เชน กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต
ประจําป 2557 และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต ประจําป 2558 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมกรรมบริหารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมกับคณะกรรมการเครือขายดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 /2558
วันท่ี 1 เมษายน 2558 ณ หองประชุมสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม อาคารเรียน เอ 2 ชั้น 1 รายงานผล
การดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปน
ตน (4.1.5-1) รายงานผลการดําเนินตามแผนแนว
ทางแกไขปรับปรุง (4.1.5-2)

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

งานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยฯ ไดถูกถายทอดออกไปสูสังคมใน
หลายชองทางดวยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดให
ความสําคัญดานการสงเสริมสนับสนุนใหความรู
ดานศิลปะและวัฒนธรรม  การเปดใหบริการเขาชม
หอศิลปะและวัฒนธรรม การประชาสัมพันธเชิญ
ชวน ประชาชนบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในการเขารวม
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี
ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึน ซึ่งขาวสารดังกลาวนี้ จะ
ถูกเผยแพรออกสูสาธารณชน (4.1.6-1)

1. http://cul.npru.ac.th/ เว็บไซต สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2.http://www.npru.ac.th/th/news/ เว็บไซต
ขาวประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. www.facebook.com สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

4. www.facebook.com หนวยอนุรักษ สวล.
และศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม

5. วิดีโอ ผานชองทาง www.youtube.com
6. วิดีโอ ผานชองทาง

http://dept.npru.ac.th/iptv/
7. ปายประชาสัมพันธ/บอรดประจําสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม
8. แผนพับใบความรู/โปสเตอรโฆษณา
9. เสียงตามสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

10. เอกสารโฮมรูม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7 เผยแพรกิจกรรมหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ียอมรับในระดับชาติ
-

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 – 7 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ
 ไมบรรลุ
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

มีแหลงขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดี
ท่ีสามารถเผยแพรและเปดเปนศูนยการเรียนรูนอก
หองเรียนไดในมิติของนิทรรศการถาวร

ควรนําเอาแหลงความรูในมิติของนิทรรศการถาวร
บรรจุอยูในรายวิชาพ้ืนฐาน เชน รายวิชาสุนทรียภาพ
ซึ่งเปนรายวิชาท่ีตองมีการเรียนการสอนทุกชั้นป เปน
สวนหนึ่งในการเรียนการสอนการศึกษาหาความรู

วิธีปฏิบัติท่ีดี /นวัตกรรม
-

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล
4.1.1-1 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ี 15/2556 เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2556
สํานักศิลปะฯ

4.1.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1312/2556 เรื่อง แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมและผูชวยผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สั่ง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556

สํานักศิลปะฯ

4.1.1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1383/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2556

สํานักศิลปะฯ

4.1.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1503/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเครือขาย
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2557

สํานักศิลปะฯ

4.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้ง
ท่ี 4/2557 วันศุกรท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ

สํานักศิลปะฯ

4.1.2-2 แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558

สํานักศิลปะฯ

4.1.2-3 คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักศิลปะฯ

จุดออน แนวทางแกไข
- -
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล

4.1.2-4 แผนการปฏิบัติราชการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักศิลปะฯ

4.1.3-1 รายงานผลการดําเนินตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายไตร
มาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักศิลปะฯ

4.1.4-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 รายงานรอบ 6 เดือน

สํานักศิลปะฯ

4.1.4-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานรอบ 12 เดือน

สํานักศิลปะฯ

4.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้ง
ท่ี 1/2557วั นท่ี 20 สิงหาคม 2558  ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักศิลปะฯ

4.1.4-4 ตารางการวิเคราะหแนวทางการปรับปรุงแกไขแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักศิลปะฯ

4.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมกรรมบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับคณะกรรมการเครือขายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งท่ี 1 /2558 วันท่ี 1 เมษายน 2558 ณ หองประชุมสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม อาคารเรียน เอ 2 ชั้น 1

สํานักศิลปะฯ

4.1.5-2 รายการการดําเนินงานตามแนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรค สํานักศิลปะฯ
4.1.6-1 ขอมูลชองทางการเผยแพรงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยฯ
สํานักศิลปะฯ
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน

ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : กองนโยบายและแผน

คําอธิบายตัวบงช้ี
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงาน
ผานคณะดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให
สอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

เกณฑมาตรฐาน :
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห

SWOTกับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนา
ไ ป สู แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา
เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 โดยมี
กระบวนการดังนี้
- มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษา
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (5.1.1-1) เพ่ือศึกษา
แนวโนมความทาทายและทิศทางของแผนพัฒนาฉบับ
ตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังเอกสาร
กรอบแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (5.1.1-2)
- มหาวิทยาลัยฯไดแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหและ
ประเมินสภาพแวดลอม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
(5.1.1-3) เพ่ือประเมิน จุดแข็ง จุดออน โอกาส
อุปสรรคของมหาวิทยาลัยในปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต และทําประชาพิจารณ โดยใหบุคลากรใน

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผาน
แบบสอบถามออนไลนดังขอมูลจาก URL:
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?k
ey=0AnPQ2PpsHAipdEZycnJRZFBHSHNQYzVVT
Tk4WHZJd2c#invite (5.1.1-4) และในรูปแบบ
เอกสาร(5.1.1-5) เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง และนําผลการผล
จากการตอบแบบสอบถามมาสังเคราะหเพ่ือสรุป
ประเด็น จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ดังเอกสาร
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นตอปจจัยภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมฯ (5.1.1-6)
และไดเรียนเชิญคณะทํางานวิเคราะหและประเมิน
สภาพแวดลอม (SWOT) กําหนดน้ําหนักของแตละ
ประเด็น (5.1.1-7) เพ่ือนํามาประกอบการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ดังเอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น
เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
(5.1.1-8) และไดผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 (5.1.1-9) ใชในการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรและกําหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยซึ่งจะนําไปสูการจัดทํา (ราง) แผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ดังคําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี
461 /2556 (5.1.1-10) โดยทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วัด กลยุทธ ดังเอกสารแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยฯ (5.1.1-11) ครอบคลุมภารกิจดานการ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยนําผลจากการวิเคราะห
SWOT มากําหนดเปนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคและกลยุทธ ในแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหมี
การดํ า เนินงานในเชิ งรุกและมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรอย างตอเนื่ องทุกป เ พ่ือใหสอดคลอง
สภาพแวดลอมปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลง
- มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดย
ใหผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับคณะ/สํานัก/
สถาบันและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมดังโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (5.1.1-12) แผนปฏิบัติ
การฉบับดังกลาวไดเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยแตละป และไดพัฒนาสูแผนปฏิบัติ
การ ประจําป 2557 (5.1.1-13) และผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556
วันเสารท่ี 14 กันยายน 2556

- มหาวิทยาลัยฯ มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรระดับ
มหาวิทยาลัยไปสูทุกหนวยงานภายใน

1. การรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและท่ีประชุมรับทราบการทบทวน
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯและแจ ง ให
หนวยงานจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี
7 / 2556 วันเสารท่ี 27 เมษายน 2556 (5.1.1-14)

2. กองนโยบายและแผนไดขอเชิญคณบดี/
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน เพ่ือจัดทําคํารับรองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนยุ ทธศาสตร  ป ระจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดัง คํารับรองการปฏิบัติ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีไดจัดทําข้ึน
ระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สํานัก/สถาบัน
(5.1.1-15) เพ่ือทําขอตกลงรวมภายในมหาวิทยาลัยฯ
ท้ัง 12 หนวยงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดใหหนวยงานได
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยถายทอดให
คิดเปนน้ําหนักรอยละ 70 และ ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงานคิดเปนน้ําหนักรอยละ 30

3. การเผยแพรและประชาสัมพันธแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตของกอง
นโยบายและแผน (5.1.1-16) เพ่ือใหบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกไดรับทราบท่ัวถึง

มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
(5.1.1-17) ท่ีสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2557 และจัดทําคําขอ
งบประมาณตามแผนงานและกิจกรรม ตาง ๆ โดย
ครอบคลุมพันธกิจ  ท้ัง 4 ดาน คือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (5.1.1-18)

- ในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยฯไดมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรประจําป เพ่ือปรับกลยุทธให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอก ดังเอกสารแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2557 –
2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2557) โดยผาน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 5 /2557  วันเสารท่ี 3 พฤษภาคม 2557 (5.1.1-
19)และไดพัฒนาไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
2558 ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ใน
การประชุมครั้งท่ี 8/2556 วันเสารท่ี 14 กันยายน
2556 (5.1.1-20) และประชาสัมพันธใหหนวยงาน
ภายในท่ีเก่ียวของรับทราบอยางท่ัวถึง
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการอยางตอเนื่องดังรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงานรายไตรมาส
(5.1.1-21) มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
และระดับหนวยงาน(5.1.1-22) ดังเอกสารรายงานผล
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร  (5.1.2-23) เพ่ือประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยและคณะ สํานัก สถาบันและแตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสภามหาวิทยาลัย ดังคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ท่ี  2/2556 (5 .1 .1 -24 )  โดยคณะ
กรรมการฯชุดดังกลาวไดประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรในระดับมหาวิทยาลัย ดัง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2557 (1
ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) (5.1.1-25) และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และ
รายงานผลตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ดังรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2 / 2558 วันเสาร
ท่ี 7 กุมภาพันธ 2558 (5.1.1-26)

2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ี
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะห
ความคุ มค าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน

มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามสงเสริม
สนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร ผานระบบการจัดทําคําของบประมาณ และ
ระบบฐานขอมูลทางการเงิน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ในแตละปงบประมาณ คณะกรรมการจัดทํา
งบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทาง
และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสรร
งบประมาณรายจายลงสูหนวยงาน ประกอบไปดวย
คาใชจายเพ่ือการพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร
และการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยจัดสรร
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
งบประมาณจําแนกเปน 4 สวน ไดแก 1) รายจายงบ
พ้ืนฐานกลาง  2) รายจายงบดําเนินงาน  3) รายจายงบ
พัฒนายุทธศาสตรของหนวยงาน  4) รายจายงบพัฒนา
ยุทธศาสตรกลางมหาวิทยาลัย (คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ท่ี 345/2557 (5.1.2-1), กลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ
2557-2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5.1.2-2)

เม่ือหนวยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน
ไดรับทราบกรอบงบประมาณรายจายท่ีมหาวิทยาลัย
แจงแลว จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแก
หนวยงานระดับสาขาวิชาของคณะ ระดับกลุมงานหรือ
งาน ตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกําหนด หลังจากนั้น
หนวยงานระดับสาขาจัดทําขอเสนอโครงการพรอม
บันทึกคําของบประมาณในโปรแกรมบันทึกการซื้อจาง
ระบบ Grow Finance Management จําแนกตาม
สาขาวิชา กลุมงาน และงาน

คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจาย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคําของบประมาณของ
หนวยงานและเสนอสภาเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
รายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
เ ม่ือ ได รับอนุ มั ติ แล ว  กองนโยบายและแผนจะ
ดําเนินการออกรหัสกิจกรรมจําแนกตามหนวยงาน
ระดับสาขาวิชา เ พ่ือไปดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ และเบิกจายงบประมาณตอไป (เอกสาร
ประ กอบ กา ร ประ ชุ ม ส ภ าม หา วิ ท ย า ลั ย ค รั้ ง ท่ี
9/2557(5.1.2-3), รายงานสรุปแผนการดําเนินงานและ
แผนการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานประจําป
งบประมาณ 2558 (5.1.2-4)

ในสวนของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2557 เม่ือ
หนวยงานไดดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแลว  จะ
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณผานโปรแกรมบันทึกการ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ซื้อจางระบบ Grow Finance Management ระบบ
จะบันทึกรายการคาใชจายตาง ๆของแตละสาขาวิชาไว
เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ สามารถเรียกรายงานตนทุน
จากโปรแกรมควบคุมระบบงบประมาณ Grow
Budget (รายงานตนทุนจําแนกตาม ผลผลิต หมวด
รายจ า ย  หน ว ย ง าน /หมวดราย จ า ย  ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (5.1.2-5)

กองนโยบายและแผนจะดําเนินการจัดทํา
รายงานตนทุนผลผลิตตามเกณฑการประเมินมิติดาน
การบัญชีภาครัฐ  สวนท่ี 2 ดานบัญชีบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษา 5 ดาน สรุปไดดังนี้ 1) ความถูกตอง
ของการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ
หัวทุกกลุมสาขาวิชา 2) ความถูกตองของการจัดทํา
บัญชีตนทุนในระดับกิจกรรม เพ่ือคํานวณตนทุนทุก
ผลผลิต 3)ความถูกตองของการเปรียบเทียบผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตนทุน และการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต  4) ความถูกตองและ
ความชัดเจนของการจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 5)
คว ามสํ า เ ร็ จ ของการดํ า เ นิ นการตามแผน เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ และจัดสงใหกรมบัญชีกลางแลวนั้น  แต
หนวยงานระดับคณะยังไมไดดําเนินการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลิตของแตละหลักสูตร เนื่องจากยังไมมีเกณฑ
การประเมินการประกันคุณการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2557 (รายงานตนทุนผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (5.1.2-6)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานกลาง
โดยกองนโยบายและแผนไดจัดเตรียมแนวทางและ
ขอมูลกลางเพ่ือใหหนวยงานระดับคณะไดดําเนินการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของแตละหลักสูตร เพ่ือ
วิ เ คราะห ความ คุ มค าของการบริหารหลั กสู ตร
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน โดยจัดทําขอมูล ดังนี้ (ขอมูล
ประกอบการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 (5.1.2-7),ขอมูลประกอบการ
จัดทํารายงานตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558) (5.1.2-8)

1. รายงานคาใชจายท่ีจําแนกตามคณะและ
สาขาวิชา แหลงงบประมาณ และประเภท
คาใชจาย ไดแก คาใชจายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร และ การ
จัดการเรียนการสอน

2. ขอมูลการจายเงินเดือนและคาตอบแทน
ของบุคลากรทุกประเภท จําแนกตาม
คณะ/สาขาวิชา

3. การปนสวนคาเสื่อมราคา
4. การปนสวนคาสาธารณูปโภค
5. การปนสวนคาใชจายของหนวยงาน

สนับสนุน
6. คา FTES ของสาขาวิชาและหลักสูตร

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปน
ผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ี
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไม
ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ไ ด ท่ี ส ง ผ ล ต อ ก า ร
ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี
1288/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5.1.3-1) และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 1290/2557 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ระดับคณะ สํานัก และสถาบัน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (5.1.3-2)  เพ่ือทําหนาท่ีในการ
วิเคราะหความเสี่ยงและระบุปจจัยเสี่ยงของหนวยงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และหา
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แนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหลดลงหรืออยูใน
ระดับท่ีองคกรยอมรับได   โดยใชแบบฟอรม NPRU-
RM1 – 3 ซึ่งอางอิงมาจากแบบฟอรมการบริหารความ
เสี่ยงของกรมบัญชีกลางแลวนํามาปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ท่ี 1289/2557 เรื่อง ปฏิทินดําเนินงาน
ด านการบริหารความ เสี่ ย งและควบ คุมภาย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (5.1.3-3) เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงาน
ตางๆในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงให
เปนไปตามระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว อีกท้ังยังมีบันทึก
ขอความในการกํากับติดตามแผนฯหรือผลการบริหาร
ความเสี่ยงเม่ือใกลกําหนดเวลาท่ีตองจัดสง เพ่ือไมให
เกิดความลาชาในกระบวนงานบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยตอไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 3 เมษายน 2558
(5.1.3-4)  คณะกรรมการไดทําการประชุมวิเคราะห
ความเสี่ยง ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง  และจัดลําดับความเสี่ยง
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบวา ควรใหความสําคัญในการ
จัดการความเสี่ยงเรื่องใดกอน-หลัง ซึ่งความเสี่ยงดาน
ตางๆของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มี 5 ดาน ดังนี้

1) ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ท รั พ ย า ก ร  ( ก า ร เ งิ น /
งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคาร
สถานท่ี) เชน การเปลี่ยนแปลงราคาหรือปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วของอุปกรณเครือขายสารสนเทศ

2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ เชน การใชจาย
งบประมาณลาชาเพราะเลื่อนเปดภาคเรียนตามอาเซียน
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หรือการขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของบุคลากรในหนวยงาน

3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน การขาด
ความรู ความเขาใจท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานดาน
ตางๆของบุคลากร เชน เรื่องกฎระเบียบพัสดุ/การเงิน
หรือเรื่องการเขียนคําของบประมาณ เปนตน

4) ความเสี่ยงดานบุคลากร เชน การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานงานวิจัย หรือการสงเสริม
ความสัมพันธของบุคลากรภายในองคกรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

5) ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เชน สัญญาณ
อินเตอรเน็ตของ UNINET ขัดของเพราะอุบัติเหตุ หรือ
อัคคีภัย เปนตน

ซึ่งสามารถสรุปโครงการหรืองานท่ีมีความเสี่ยง
สูง – ต่ําเปนอันดับได ดังตอไปนี้

- อันดับท่ี 1
1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายหลักของ

มหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ
- อันดับท่ี 2
1) การจัดทําคําของบประมาณ
2) การใชจายงบประมาณ
3) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสาย

วิชาการ สายสนับสนุน และคนงานดีเดน
- อันดับท่ี 3
1) การรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
2) โครงการสรางผลงานวิจัยของอาจารยและ

บุคลากรมหาวิทยาลัย
3) การจัดซื้อจัดจาง
- อันดับท่ี 4
1) การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

คณะกรรมการฯ ทําการสรุปประเด็นความ
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เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง เพ่ือหาแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง และจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (5.1.3-5)

มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ทุก 12 เดือน ในแบบฟอรม NPRU-RM4 โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 5 ตุลาคม 2558 (5.1.3-6)
ท่ีประชุมไดพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผาน
มา ซึ่งพบวา หนวยงานตางๆไดปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จนทําใหสามารถลด
ระดับความเสี่ยงลงมาอยูในระดับท่ียอมรับได สงผลให
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามพันธกิจหรือ
เปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังตัวอยางตอไปนี้

1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายหลักของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเสถียรภาพ (สูงมาก  ปาน
กลาง) มหาวิทยาลัยฯ ไดทําโครงการจางเหมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบเครือขาย ระบบสื่อสารท้ังแบบไรสาย
และมีสาย และระบบสารสนเทศและเครือขายของ
มหาวิทยาลัย โดยการติดตั้งเครือขายไรสายท่ัวท้ัง
มหาวิทยาลัย และทําการเชาสัญญาอินเตอรเน็ตจาก
TOT เพ่ิมเปนกรณีพิเศษ หากมีการขัดของของ
สัญญาณ UNINET

2) การจัดทําคําของบประมาณ (สูงมาก  ต่ํา)
มีการจัดทําบันทึกขอความเพ่ือแจงกําหนดการสงคําขอ
งบประมาณ และเรงรัดใหหนวยงานดําเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด

3) การใชจายงบประมาณ (สูงมาก  ต่ํา) จัดทํา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใชจายงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดฯ เพ่ือแจงกําหนดเวลาการใช
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จายงบประมาณใหหนวยงานตางๆทราบ และกําหนด
แนวทาง เ พ่ิม เ ติ ม ในการติ ดตามผลการ ใช จ า ย
งบประมาณ เพ่ือใหหนวยงานดําเนินการตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด

4) โครงการการสรางผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย (สูง  ต่ํา) โดยการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยดานวิชาการและการวิจัยเพ่ือ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ และโครงการวิจัยสถาบัน
บูรณาการงานวิจัยกับงานประจํา R to R เพ่ือสนับสนุน
ใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีผลงานวิจัย
เพ่ือตําแหนงท่ีสูงข้ึน

5) โครงการการปองกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา   (สูง  ต่ํา) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจ
ตราตามอาคารในมหาวิทยาลัย และผูกํากับดูแลใน
วันหยุดนักขัตฤกษ อีกท้ังยังกํากับดูแลใหบุคลากรทุก
ฝายระมัดระวังอุปกรณไฟฟาในหนวยงาน และแทง
จําหนายวัสดุครุภัณฑท่ีชํารุดแลว ซึ่งอาจเปนแหลง
เชื้อเพลิงของอัคคีภัยได

โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดทําการสรุปผลเปนรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5.1.3-7)

4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยาง
ครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน

ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ บริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยึดหลักการบริหารงาน
เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนท่ี
ไดกําหนดไว ในการดําเนินการรายงานการปฏิบัติ
ราชการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 เพ่ือเปนการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมีผลการ



- 90 -

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานอยูในระดับ 4.3081 คะแนน (5.1.4-1) และ
ไดรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา พ.ศ. 2556 ซึ่งผลการดําเนินงาน คะแนน
เฉลี่ยรวม 9 องคประกอบ (สกอ. + สมศ.) อยูท่ี 4.52
คะแนน ซึ่งอยูในระดับดีมาก (5.1.4-2)
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารงานตามแนว
ทางการกํากับดูแลท่ีดีสามารถใชทรัพยากรดานตนทุน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
- มีจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เพ่ือเปนการ
ส ง เสริมการอนุ รั กษพลั ง งานเ พ่ือลดตน ทุนด าน
ทรัพยากร สงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถลดตนทุนการ
ดําเนินงานได อีกท้ังยังไดจัดทําประกาศ เรื่องนโยบาย
อนุรักษพลั ง งาน เ พ่ือลดค าใชจ ายด านพลั งงาน
ดํ า เนินการจัดการพลั ง งานในหน วยงานให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะทํางานดานการอนุรักษ
พลังงานควบคุมดูแล กํากับติดตาม รวมท้ังติดปาย
ประชาสัม พันธการอนุรักษพลั งงาน ท่ีบอรด เ พ่ือ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักใน
การอนุรักษพลังงาน (5.1.4-3)
- มีการใชทรัพยากรรวมกัน เชน หองประชุมภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถชวยลดคาใชจายในการเชา
หองประชุม(5.1.4-4)
- มีระบบสารสนเทศงานทะเบียน (REG) ท่ีมี
ประสิทธิภาพบริการแกอาจารยและนักศึกษา โดย
ระบบออนไลนสามารถตรวจสอบและเขาถึงขอมูลได
อยางสะดวก รวดเร็ว และชวยลดข้ันตอน ระยะเวลา
การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (5.1.4-5)
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด จั ด ทํ า คู มื อ ป ร ะ ช า ช น ต า ม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
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อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีกระบวนงาน
ท่ีเผยแพรในเว็บไซตของศูนยรวมขอมูล เพ่ือติดตอ
ราชการ http://www.info.go.th
ในการใหบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียใหไดรับการบริการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวน 24 กระบวนงาน ดังนี้
(5.1.4-6)
- การขอใชงานระบบ Google Apps for Education
- การขอใบแทน : ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบอนุปริญญาบัตร
หรือปริญญาบัตร
- การขอใบแปลวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
- การขอใบรับรองการศึกษา (คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา) ระดับปริญญาตรี
- การขอใบรับรองการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- การขอใบรับรองเงินบํานาญ
- การขอใบรับรองผลการศึกษา (เรียนครบโครงสราง
หลักสูตร/รอสภาฯอนุมัติ)
- การขอใบรับรองวาเคยปฏิบัติงาน
- การขอใบรายงานผลการศึกษา
- การขอเปดรายวิชาในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS) สําหรับอาจารย
- การขอรับทุนการศึกษา
- การขอสอบวิทยานิพนธการคืนควาอิสระ (ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
- การขอหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย (ระดับบัณฑิตศึกษา)
- การขอหนังสอืตอบรับการเผยแพรผลงาน
- การขอหนั งสื อราชการทดลอง เครื่ อง มือวิ จั ย
วิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
- การขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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- การทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จ
บํานาญ
- การฝกประสบการณวิชาชีพครู
- การลาออก
- ขอหนังสือราชการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย (ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
- บริการยืม – คืนอุปกรณการเรียนการสอน
- สมัครใชงานระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม สําหรับนักศึกษา
- สมัครใชงานระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม สําหรับอาจารยและบุคลากร ตัวอยาง
เชน การขอใบรับรองคุณวุฒิ/ใบอนุปริญญาบัตรหรือ
ปริญญาบัตร ใชกระบวนการดําเนินการแลวเสร็จ 3 วัน
ทําการ
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
มหาวิทยาลัยฯ  มีการแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดย
หลักภาระรับผิดชอบอยูในระดับท่ีสนองตอความความ
คาดหวังของสาธารณะ   รวมท้ังการแสดงถึงความ
สํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ เชน
- มหาวิทยาลัยฯ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
จัดเวทีเสวนา แสดงความคิดเห็นทุกภาคสวน “คน
นครปฐมจะอยูอยางไรใหมีความสุข” เพ่ือเปนเวทีให
ประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น (5.1.4-7)
- มหาวิทยาลัยฯ รวมกับจังหวัดนครปฐมเปดเวทีเสวนา
ปฏิรูปประเทศไทยฯเ พ่ือร วมหารือปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและแนวทางการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือเสนอขอคิดเห็น และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ณ
อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม (5.1.4-8)
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- มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรจรรยาบรรณนักวิจัย ผาน
โครงการปฐมนิเทศนักวิจัย 2558 (MINI) เพ่ือเปนแนว
ปฏิบัติใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันนี้การ
ทําผลงานวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยฯ จึงตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพรจรรยาบรรณนักวิจัย
เพ่ือใหนักวิจัยสามารถปฏิบัติงานดวย ความเท่ียงตรง
รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ และนําเสนอสิ่งท่ีเปน
ความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน นําไปสู
การแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ (5.1.4-9)
5) หลักความโปรงใส (Transparency)
มหาวิทยาลัยฯ มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยผาน
หลายชองทาง เชน
- ขอมูลประชาสัมพันธขาวสารทางเว็บไซต
ประกาศจัดซื้อจัดจาง การรับสมัครงาน มติท่ีประชุม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ (5.1.4-10)
- จดหมายขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.4-11)
ซึ่งมีกระบวนการเปดเผยขอมูล และการดําเนินงานมี
ความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation)
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  และติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งไดเชิญผูมีสวนได
สวนเสีย นักศึกษา ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และ
ประชาชน มารวมแสดงทัศนคติ รวมเสนอปญหา
รวมตัดสินใจในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ และ
หาแนวทางพัฒนาแกไขปรับปรุงปญหาดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เชน ปญหาดานกายภาพ ดานการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร สิ่ง
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อํ า น ว ยค ว า ม สะ ดว ก  แ ละ กา ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย (5.1.4-12)
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
- มหาวิทยาลัยฯ มีการมอบหมายอํานาจและความ
รับผิดชอบในการบริหาร การตัดสินใจ  เพ่ือใหการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย   มีประสิทธิภาพ โดยการ
แตงตั้งรองอธิการบดี และมอบหมายใหรองอธิการบดี
รับผิดชอบดูแลราชการแทนอธิการบดี  มีหน า ท่ี
รับผิดชอบงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ท่ี 1154/2558 เรื่องมอบหมายใหรองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 โดย
แบงหนาท่ีออกเปนดังนี้ (5.1.4-13)
- ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  เปยถนอม ดูแล
รับผิดชอบ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานสวัสดิการรายไดและทรัพยสิน
4. ศูนยศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
5. คณะท้ัง 5 คณะ ในสายงานท่ีไดรับมอบหมาย
- อ.ดร. อัมรินทร  อินทรอยู ดูแลรับผิดชอบ
1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. หนวยกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. ศูนยการศึกษานักศึกษานานาชาติ
5. คณะท้ัง 5 คณะ ในสายงานท่ีไดรับมอบหมาย
- ผศ.ดร.สุวิมล  มรรควิบูลยชัย
1. กองนโยบายและแผน
2. สํานักคอมพิวเตอร
3. สถาบันภาษา
4. งานประชุมและพิธีการ
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5. คณะท้ัง 5 คณะ ในสายงานท่ีไดรับมอบหมาย
- อ.ดร. วิรัตน ปนแกว ดูแลรับผิดชอบ
1. งานพัสดุ
2. งานการเจาหนาท่ีและนิติการ (สวนงานบุคคล)
3. งานอาคารสถานท่ีและภูมิสถาปตย
4. ศูนยฝกเกษตร (ทัพยายเทา)
5. คณะท้ัง 5 คณะ ในสายงานท่ีไดรับมอบหมาย
- อ.ชัยยุธ  มณีรัตน ดูแลรับผิดชอบ
1. กองพัฒนานักศึกษา
2. งานการเจาหนาท่ีและนิติการ (สวนงานนิติกร)
3. สมาคมศิษยเกา
4. คณะท้ัง 5 คณะ ในสายงานท่ีไดรับมอบหมาย
อ.การุณย  ดานประดิษฐ ดูแลรับผิดชอบ
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. งานบริหารท่ัวไป
4. ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
5. คณะท้ัง 5 คณะ ในสายงานท่ีไดรับมอบหมาย
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
- ผูบริหารมหาวิทยาลัยยึดหลัก ประกาศ กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ในการบริหารงาน
อยางเครงครัด ไมจํากัดสิทธิเสรีภาพ สามารถแสดง
ความคิดเห็น หรือออกขอเสนอแนะตางๆ ได (5.1.4-14)
- มีคูมือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ
(5.1.4-15)
9) หลักความเสมอภาค (Equity)
มหาวิทยาลัยฯ ยึดม่ันในหลักความเสมอภาค บุคลากร
นักศึกษามีสิทธิ เทาเ ทียมกัน มีความเสมอภาคไม
แบงแยกดานเพศ วัย อายุ และตําแหนง โดยสนับสนุน
และสงเสริมใหบุคลากร และนักศึกษาไดรับโอกาส เชน
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- บุคลากรมีสิทธิในการเขารวมโครงการอบรม การ
สัมมนาศึกษาดูงานตางๆ ท้ังท่ีหนวยงานภายใน และ
ภายนอกจัดข้ึน
(5.1.4-16)
- ก า ร เ ลื่ อ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห สู ง ข้ึ น  ต า ม ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (5.1.4-17)
- โครงการตรวจสุขภาพประจําปพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.4-18)
- มหาวิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหคนพิการไดเขามา
ปฏิบัติงานรวมกับมหาวิทยาลัย  โดยมีการประกาศรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (คนพิการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตาม พ.ร.บ.สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2555 ม.33 ใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ และหนวยงานของรัฐ รับคนพิการเขา
ทํางานตามลักษณะงานในอัตรา ท่ี เหมาะสมกับ
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ
ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยรับผูพิการเขามาปฏิบัติหนาท่ี
ตามคณ และสํานักงาน จํานวน 7 ราย และไดสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีสิทธิ
ประโยชนเทาเทียมกับบุคลากรท่ัวไป (5.1.4-19)
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriened)
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมบุคลากร หรือ
ประชุมหนวยงาน เม่ือมีการประชุมกรรมการตามวาระ
ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง แ ล ะ มี ป ร ะ เ ด็ น ท่ี ต อ ง ล ง ม ติ
คณะกรรมการดําเนินงานจะใหความสําคัญโดยการมี
สวนรวมอภิปรายของคณะกรรมการ โดยยึดม่ันและ
ยอมรับในมติของท่ีประชุมเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ท่ี
ชัดเจน (5.1.4-20)
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5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรูตามระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการกํากับติดตามสงเสริม
สนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย มีการ
ดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยมีคําสั่ ง
แตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้

- คํ า สั่ ง ท่ี  1 6 5 6 / 2 5 5 6  เ รื่ อ ง  แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันท่ี 27 กันยายน
2556  ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
ผู อํานวยการ รองผู อํานวยการ สํานัก สถาบันเปน
คณะกรรมการ (5.1.5-1)

- คํ า สั่ ง ท่ี  1 7 99 / 2556   เ รื่ อ ง  แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 20
ตุลาคม 2556 ซึ่งไดเพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุนของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
ผูชวยเลขานุการ (5.1.5-2) เพ่ือใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการประสานงาน

- คํ า สั่ ง ท่ี  2 0 15 / 2556   เ รื่ อ ง  แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 2
ธันวาคม 2556 ดวยมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยเพ่ิมหนวยงานสถาบัน
ภาษาและสํานักคอมพิวเตอรจึงไดเพ่ิมเติมผูอํานวยการ
สถาบันภาษาเปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอรเปนกรรมการเพ่ิมเติม (5.1.5-3)

- คํ า สั่ ง ท่ี  1 7 1 7 / 2 5 5 7  เ รื่ อ ง  แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันท่ี 31 ตุลาคม
2557ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เปน
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คณะกรรมการ และบุคลากรสายสนับสนุนของสํานัก
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ เ ป น
ผูชวยเลขานุการ (5.1.5-4)

- คํ า สั่ ง ท่ี  1 1 3 5 / 2 5 5 8  เ รื่ อ ง  แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม
2558 (5.1.5-5) ดวยมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารท่ีดูแล
งานดานการจัดการความรู และมีการปรับปรุงดาน
หนาท่ีของคณะกรรมการ จึงไดมีการจัดทําคําสั่งข้ึนใหม
เพ่ือทําหนาท่ี วางแผนการจัดการความรู กํากับติดตาม
สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม (5.1.5-6) ดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ (5.1.5-7) โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการดานการจัดการความรู ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี
21 ตุลาคม 2556 เพ่ือวางแนวทางการดําเนินการ
จัดการความรู กําหนดขอบเขต กําหนดประเด็นความรู
และจัดทําแผนการจัดการความรู (5.1.5-8) จากนั้นไดมี
การดําเนินการตาง ๆ ดังนี้

- จัดทําบันทึกขอความท่ี 371/56  ลงวันท่ี 6
พฤศจิกายน 2556 ใหแตละคณะ สํานัก และสถาบัน
เสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรู (5.1.5-9)

- จัดทําคําสั่งท่ี 2016/2556  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรู ระดับ
คณะ สํานักและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2556 (5.1.5-10)

คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการ
ค ว า ม รู  ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม สนั บ สนุ น ใ ห
คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรู
ระดับ คณะ สํานัก และสถาบัน มีความรูความเขาใจ
การดําเนินการจัดการความรูเพื่อใชเปนแนวทางใน
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การดําเนินการจัดการความรู โดยมีกิจกรรมตางๆ
ดังนี้

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ
2557 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 เพ่ือใหความรู
ความเขาใจ และแนวทางการดําเนินงานการจัดการ
ความรู แกคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู
ระดับคณะ สํานักและสถาบัน (5.1.5-11)

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรูและการจัดทําแนวปฏิบัติ ท่ี เปนเลิศ (Best
Practice) เม่ือวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2557 เพ่ือใหได
แนวทางการจัดการความรูและการสรางการปฏิบัติท่ี
เปนเลิศของหนวยงาน แกคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรู ระดับคณะ สํานักและสถาบัน (5.1.5-
12)

- จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good
Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วัน ท่ี  9
มกราคม 2558 (5.1.5-13)

คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการ
ความรู ไดดําเนินการกํากับ ติดตามการดําเนินการ
จัดการความรู เพื่อใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน ดําเนินการจัดการความรูไดตามระบบ ซ่ึงได
กําหนดแผนการติดตามการดําเนินการจัดการความรูไว
ปละ 4 ครั้ง โดยไดดําเนินการ ดังนี้

- จัดทําบันทึกขอความ ท่ี 132/57-135/57
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 ถึงประธาน/เลขานุการหรือ
ตัวแทนคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรู
ของหนวยงานระดับสํานักและสถาบัน เพ่ือเชิญประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
(5.1.5-14)

- จัดทําบันทึกขอความท่ี 139/57 – 143/57
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ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 ถึงคณบดีทุกคณะเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู (5.1.5-15)

- ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการ
จัดการความรูครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม
2557  เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูและ
พิจารณาวิธีการดําเนินการเพ่ือใหแตละหนวยงาน
ดําเนินการตอ (5.1.5-16)

- จัดทําบันทึกขอความท่ี 216/57  ลงวันท่ี 24
ตุลาคม 2557  ใหแตละคณะ สํานักและสถาบัน
ทบทวนรายชื่ อหรือเสนอรายชื่ อคณะกรรมการ
ดํ า เนินงานด านการจัดการความรู  จ าก คําสั่ ง ท่ี
2016/2556  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรู ระดับคณะ สํานักและสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันท่ี 2 ธันวาคม
2556 (5.1.5-17)

- จัดทําคําสั่งท่ี 1831/2557  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรู ระดับ
คณะ สํานักและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557(5.1.5-18)

- ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการ
จัดการความรู ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน
2558  เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงานการจัดการความรูระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน (5.1.5-19)

- จัดทําบันทึกขอความท่ี 97/58 ลงวันท่ี 22
มิถุนายน 2558ถึง คณบดี/ผูอํานวยการ เพ่ือขอความ
อนุเคราะหสงรายชื่อคณะกรรมการติดตามและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการจัดการความรูระดับ คณะ
สํานัก และสถาบัน (5.1.5-20)

- จัดทําบันทึกขอความท่ี 98/58 ลงวันท่ี 23
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มิถุนายน 2558 เรื่องการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานดานการจัดการความรูของ คณะ สํานัก และ
สถาบัน (5.1.5-21)

สรุปผลการติดตาม การดําเนินการจัดการ
ความรูหนวยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน มี
รายละเอียดดังนี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีประเด็น
ความรูเรื่องการลงชุมชนสูงานวิจัย เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21
และเรื่องทําอยางไรใหนักศึกษามีทักษะคิดวิเคราะห
ตามทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21

คณะวิทยาการจัดการ มีประเด็นความรู เรื่อง
งานวิจัยและบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร มีประเด็นความรู เรื่อง
กระบวนการปรับปรุงติดตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

คณะครุศาสตร มีประเด็นความรูเรื่องการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีประเด็น
ความรูเรื่องการสอนคณิตศาสตร เรื่องการสอนวิชา
ดานการเขียนโปรแกรม และเรื่องการเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือการตีพิมพ

สํ านักคอมพิวเตอร  มีประเด็นความรู เ รื่ อ ง
กระบวนการจัดสอบมาตรฐานดาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานการจัดการเรียนการสอนบนระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน (LMS)

สํานักงานอธิการบดี มีประเด็นความรูเรื่องการ
บริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานดวยระบบ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
E - office และระบบงานสารบรรณ

สํานักสงเสริมวิชาการ มีประเด็นความรูเรื่องการ
สังเคราะหองคความรูจากการปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีประเด็นความรูเรื่องการ
พัฒนาระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมวิจัยหนวยวิจัยศูนยวิจัยและ
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศเฉพาะทางเพ่ือรองรับการ
จัดกลุม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีประเด็นความรูเรื่อง
การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร

สถาบันภาษา มีประเด็นความรูเรื่องการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นความรูเรื่องเทคนิคการเสริมปกหนังสือใหม เรื่อง
สงเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณบุคลากร เรื่องการจัด
กิจกรรมบริการชุมชน เรื่องการพัฒนาหองสมุดสู
ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการความรูของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคนิคการ
สืบคนฐานขอมูลออนไลน เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยแตละคณะ สํ านัก และสถาบัน มี
กระบวนการจัดการความรูตามข้ันตอนท่ีกําหนด
(5.1.5-22)

คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการ
ความรูไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินการจัดการ
ความรู และจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี้

- มีการปรับปรุงในเรื่องการกําหนดประเด็น
ความรู ให สอดคล อง กับ พันธ กิจของหน วย งาน
กําหนดใหมีการจัดทําแผนการจัดการความรูท่ีชัดเจน
ข้ึน กําหนดวิธีการและชองการการเผยแพรความรู  การ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
พัฒนาสูการเปนแนวปฏิบัติท่ีดี

- จัดทําบันทึกขอความท่ี 109/58 ลงวันท่ี 13
กรกฎาคม 2558 ถึงคณะกรรมการอํานวยการดานการ
จัดการความรู (5.1.5-23) เพ่ือพิจารณาระบบและกลไก
การกํากับติดตามและการสง เสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานการจัดการความรู (5.1.5-24)

- ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการ
จัดการความรู ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม
2558  เพ่ือวิเคราะหผลและประเมินผลการดําเนินการ
จัดการความรู ระดับ คณะ สํานัก/สถาบัน (5.1.5-25)

- ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการ
จัดการความรู ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม
2558  เพ่ือพิจารณาแผนการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูระดับคณะ สํานักและสถาบัน
(5.1.5-26)

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (5.1.6-1) โดยมีการจัดทํา
แผนบริหาร ท่ี มีการวิ เ คราะห กรอบ อัตรา กํ าลั ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป 2557-2560
(5.1.6-2) เพ่ือเปนขอมูลและเครื่องมือประกอบการ
พิจารณา ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 (5.1.6-3) และมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร จาก
หนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน ผานการรายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ง าน ใน ท่ีประชุ มคณะกรรมการบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย (5.1.6-4) ในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน และ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังสรุปรายงานการ
กํา กับติดตามความกาวหนาการดํา เนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (5.1.6-5)

7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกท่ี สถาบันกําหนด ประกอบดวย การ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ

มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจนซึ่งประกอบดวยการ
ควบคุมคุณภาพภายใน โดยใชตัวชี้วัดของการประกัน
คุณภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
การตรวจสอบคุณภาพ โดยการติดตามและตรวจสอบ
เชน การตรวจสอบผานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เปนตน และการประเมินคุณภาพ โดยผูประเมินท้ังใน
และนอกมหาวิทยาลัย
โดยการควบคุมคุณภาพมีการดําเนินการ ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานท้ังในระดับ
หลักสูตร คณะ สํานัก และสถาบัน
(5.1.7-1) โดยการแบงผูรับผิดชอบใหมีความสอดคลอง
กับองคประกอบประกันคุณภาพและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ
2. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2557 (5.1.7-2) เพ่ือกําหนดใหแต
ละหนวยงานไดดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
3. มีการพัฒนาตัวบงชี้ในระดับสํานัก/สถาบัน และ
จัดทําเปนคูมือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก/
สถาบัน (5.1.7-3)
4. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีรองคณบดีดูแลงานประกันในระดับ
คณะและรองผูอํานวยการสํานัก/สถาบันดูแลงาน
ประกันในระดับสํานัก/สถาบัน
มีผูชวยอธิการบดีท่ีดูแลงานประกันในระดับ
มหาวิทยาลัยฯ (5.1.7-4)
5. จัดโครงการอบรมและใหความรูเก่ียวกับการ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานของคณาจารยเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยในปการศึกษา 2557 มีการจัดการอบรม
ดังนี้

(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความ
เขาใจในตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร (5.1.7-5)

(2) โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี
(5.1.7-6)

(3) โครงการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับสํานัก/สถาบัน
(5.1.7-7)

(4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและ
กลไกเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร
(5.1.7-8)

(5) โครงการพัฒนาทักษะดานงานประกันคุณภาพ
แกผูบริหาร(5.1.7-9)

(6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง(SAR) (5.1.7-10)

(7) โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร(5.1.7-11)

(8) โครงการทบทวนการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร(5.1.7-12)
การตรวจสอบคุณภาพมีการดําเนินการดังนี้
6. มีการติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สํานัก/สถาบัน โดยการเชิญผูรับผิดชอบรวมประชุมเพ่ือ
ติดตามโดยมีการกําหนดวันและเวลาในการสง (5.1.7-
13)
7. มีการรายงานผลการดําเนินงานและติดตามผล
ตลอดจนติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(5.1.7-14)
การประเมินคุณภาพมีการดําเนินการดังนี้
8. หลักสูตร คณะและสํานัก/สถาบัน จัดทํารายงานการ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ประเมินตนเอง รวมถึงรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาและรายงานผลการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สํานัก/สถาบัน เสนอในวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําขอเสนอแนะมาจัดทําแนวทางการ
พัฒนาในปถัดไป(5.1.7-15)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดออน แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล
5.1.1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี  46 /2554 ลงวันท่ี 11  มกราคม 2553 เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน

5.1.1-2 เอกสารกรอบแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองนโยบายและแผน

5.1.1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 2684/2555 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2555 เรื่อง
แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอม (SWOT) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

กองนโยบายและแผน

5.1.1-4 https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AnPQ2PpsHAipdEZycnJRZFBH
SHNQYzVVTTk4WHZJd2c#invite

กองนโยบายและแผน

5.1.1-5 แบบประเมินศักยภาพภายในและสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือจัดทํา
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561

กองนโยบายและแผน

5.1.1-6 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นตอปจจัยภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมฯ

กองนโยบายและแผน

5.1.1-7 เอกสารการกําหนดน้ําหนักของประเด็น SWOT กองนโยบายและแผน
5.1.1-8 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทํา

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ครั้งท่ี 1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

กองนโยบายและแผน

5.1.1-9 เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 16
กุมภาพันธ 2556

กองนโยบายและแผน

5.1.1-10 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 461 /2556 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2556 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

กองนโยบายและแผน

5.1.1-11 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561

กองนโยบายและแผน

5.1.1-12 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 - 2561

กองนโยบายและแผน
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5.1.1-13 แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

กองนโยบายและแผน

5.1.1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7 /
2556 วันเสารท่ี 27 เมษายน 2556

กองนโยบายและแผน

5.1.1-15 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองนโยบายและแผน
5.1.1-16 เว็บไซตของกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
5.1.1-17 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ

พ.ศ. 2557-2561
กองนโยบายและแผน

5.1.1-18 แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

กองนโยบายและแผน

5.1.1-19 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2557)

กองนโยบายและแผน

5.1.1-20 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558

กองนโยบายและแผน

5.1.1-21 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน รายไตรมาส
ประจําปงบประมาณ 2558

กองนโยบายและแผน

5.1.1-22 คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 1579/2557 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2557 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557

กองนโยบายและแผน

5.1.1-23 รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองนโยบายและแผน

5.1.1-24 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี 2/2556 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน
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5.1.1-25 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

กองนโยบายและแผน

5.1.1-26 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2 / 2558 วันเสารท่ี 7
กุมภาพันธ 2558

กองนโยบายและแผน

5.1.1-27 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2 / 2558 วันเสารท่ี 7
กุมภาพันธ 2558

กองนโยบายและแผน

5.1.2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 345/2557 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม
2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน

5.1.2-2 กลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปงบประมาณ 2557-
2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558

5.1.2-3 เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 กองนโยบายและแผน
5.1.2-4 รายงานสรุปแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายงบประมาณของ

หนวยงานประจําปงบประมาณ 2558
5.1.2-5 รายงานตนทุนจําแนกตาม ผลผลิต หมวดรายจาย หนวยงาน/หมวด

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
กองนโยบายและแผน

5.1.2-6 รายงานตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองนโยบายและแผน
51.2-7 ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2557
กองนโยบายและแผน

5.1.2-8 ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558

กองนโยบายและแผน

5.1.3-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 1288/2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

5.1.3-2
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 1290/2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ สํานัก
และสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนวยตรวจสอบ
ภายใน
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5.1.3-3
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 1289/2557 เรื่อง ปฏิทิน
ดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

5.1.3-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 3 เมษายน 2558

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

5.1.3-5
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

5.1.3-6
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 5 ตุลาคม 2558

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

5.1.3-7
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

5.1.4-1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2557

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

5.1.4-2 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2556

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

5.1.4-3 เอกสารดานการจัดการพลังงาน งานอาคารสถานท่ี
5.1.4-4 ภาพหองประชุม มหาวิทยาลัยฯ
5.1.4-5 มีระบบสารสนเทศงานทะเบียน (REG) มหาวิทยาลัยฯ
5.1.4-6 คูมือประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองนโยบายและแผน
5.1.4-7 ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  จัดเวทีเสวนา
แสดงความคิดเห็นทุกภาคสวน “คนนครปฐมจะอยูอยางไรใหมี
ความสุข”

หนวยประชาสัมพันธ

5.1.4-8 ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ รวมกับจังหวัดนครปฐมเปดเวทีเสวนา
ปฏิรูปประเทศไทยฯ

หนวยประชาสัมพันธ

5.1.4-9 โครงการปฐมนิเทศนักวิจัย 2558 (MINI) (จรรยาบรรณนักวิจัย) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5.1.4-10 เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยฯ
5.1.4-11 จดหมายขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หนวยประชาสัมพันธ
5.1.4-12 - รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย งานประชุมและพิธี



- 111 -

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง
ของขอมูล

ราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

การ

5.1.4-13 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 1154/2558 เรื่องมอบหมายใหรอง
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยฯ

5.1.4-14 ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวทิยาลัยฯ
5.1.4-15 คูมือจรรยาบรรณบุคลากร
5.1.4-16 เอกสารการเขารวมประชุม โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยฯ
5.1.4-17 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ

5.1.4-18 โครงการตรวจสุขภาพประจําปพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยฯ
5.1.4-19 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย (คนพิการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
งานการเจาหนาท่ีและ

นิติการ
5.1.4-20 - มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- รายงานการประชุมขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งานประชุม
และพิธีการ

5.1.5-1 คําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการอํานวยการด านการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ท่ี 1656/2556 ลงวันท่ี 27 กันยายน
2556

5.1.5-2 คําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการอํานวยการด านการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (เพ่ิมเติม) ท่ี 1799/2556    ลงวันท่ี 20
ตุลาคม 2556

5.1.5-3 คําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการอํานวยการด านการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (เพ่ิมเติม) ท่ี 2015/2556    ลงวันท่ี 2
ธันวาคม 2556

5.1.5-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ท่ี 1717/2557 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2557
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5.1.5-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ท่ี 1135/2558 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม
2558

5.1.5-6 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.1.5-7 คูมือการดําเนินงานการจัดการความรู

5.1.5-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 21 ตุลาคม 2556

5.1.5-9 บันทึกขอความท่ี 371/56 ถึงคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน เรื่อง
เสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรู
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556

5.1.5-10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรู ระดับคณะ
สํานักและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ตามคําสั่ ง ท่ี
2016/2556 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2556

5.1.5-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปงบประมาณ 2557” วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557

5.1.5-12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรูและการจัดทําแนว
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ” (Best Practice) วันท่ี 15-16 ธันวาคม 2557

5.1.5-13 โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) มหาวิทยาลัย    ราช
ภัฏนครปฐม วันท่ี 9 มกราคม 2558

5.1.5-14 บันทึกขอความท่ี 132/57-135/57 ถึงประธาน/เลขานุการหรือตัวแทน
คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงานระดับสํานักและ
สถาบัน  เรื่องเชิญประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2557

5.1.5-15 บันทึกขอความท่ี 139/57-143/57 ถึงคณบดีทุกคณะ เรื่องติดตามผล
การดําเนินการจัดการความรู ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2557

5.1.5-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
ครั้งท่ี 1/2557 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557
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5.1.5-17 บันทึกขอความท่ี 216/57 ถึงคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน เรื่อง
เสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรู
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2557

5.1.5-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู ระดับคณะ
สํานักและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คําสั่งท่ี 1831/2557
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557

5.1.5-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 2 เมษายน 2558

5.1.5-20 บันทึกขอความท่ี 97/58 ถึง คณบดี/ผู อํานวยการ เรื่องขอความ
อนุเคราะหสงรายชื่อคณะกรรมการติดตามและสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการจัดการความรูระดับ คณะ สํานัก และสถาบัน ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2558

5.1.5-21 บันทึกขอความท่ี 97/58 ถึง คณบดี/ผูอํานวยการ เรื่องการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของ คณะ สํานัก
และสถาบัน ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2558

5.1.5-22 สรุปรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูระดับ คณะ สํานักและ
สถาบัน

5.1.5-23 บันทึกขอความท่ี 109/58 ถึงคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการ
ความรู เรื่องพิจารณาระบบและกลไกการกํากับติดตามและการสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558

5.1.5-24 รายงานผลการพิจารณาระบบและกลไกการกํากับติดตามและการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู

5.1.5-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
ครั้งท่ี 2/2558 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558

5.1.5-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู
ครั้งท่ี 3/2558 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558
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5.1.6-1 คําสั่งแตงตั้งคณะคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
และติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กจ.

5.1.6-2 (ราง) กรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 -2558

กจ.

5.1.6-3 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน กจ.
5.1.6-4 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานประชุมฯ
5.1.6-5 - รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน และสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
- สรุปโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

คณะ/สํานัก/สถาบัน

5.1.7-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร สํานักและสถาบัน ท่ี 273-2558

งานประกันคุณภาพ

5.1.7-2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี
2/2557 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557

งานประกันคุณภาพ

5.1.7-3 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา
2557

งานประกันคุณภาพ

5.1.7-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 274/2558

งานประกันคุณภาพ

5.1.7-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความเขาใจในตัวบงชี้ ระดับ
หลักสูตร

งานประกันคุณภาพ

5.1.7-6 โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี งานประกันคุณภาพ
5.1.7-7 โครงการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับสํานัก/สถาบัน งานประกันคุณภาพ
5.1.7-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร
งานประกันคุณภาพ

5.1.7-9 โครงการพัฒนาทักษะดานงานประกันคุณภาพแกผูบริหาร งานประกันคุณภาพ
5.1.7-10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

(SAR)
งานประกันคุณภาพ

5.1.7-11 โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร งานประกันคุณภาพ
5.1.7-12 โครงการทบทวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร งานประกันคุณภาพ
5.1.7-13 รายงานการประเมินตนเองรอบ 8 เดือนของหนวยงาน งานประกันคุณภาพ
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5.1.7-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2558

งานประกันคุณภาพ

5.1.7-15 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 งานประกันคุณภาพ

ตัวบงช้ีท่ี  5.2 : ผลการบริหารงานของคณะ
ประเภทของตัวบงช้ี : ผลลัพธ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : งานประกันคุณภาพการศึกษา
คําอธิบายตัวบงช้ี

ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมี การกํากับติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแต ละคณะใหเปนไปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑ
มาตรฐานท่ี เก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  รวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแตละ
พันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด

เกณฑการประเมิน :
คะแนนเฉลี่ยของผลประเมินระดับคณะของทุกคณะ

คณะ ผลคะแนน
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.50
2. พยาบาลศาสตร 3.48
3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.24
4. วิทยาการจัดการ 3.52
5. ครุศาสตร 3.37

รวม 17.11
เฉลี่ย 3.42

คะแนนท่ีได = = 3.4217.11
5
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย
คาเฉลี่ย 3 คาเฉลี่ย 3.42 3.42 คะแนน  บรรลุ

 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดออน แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล
5.2-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สํานัก/สถาบัน

และคณะ ประจําปการศึกษา 2557

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ งานประกันคุณภาพการศึกษา
คําอธิบายตัวบงช้ี

สถาบันมีหนาท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะโดยมีการ
ดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพ่ือให
สามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยาง
มีคุณภาพ
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เกณฑมาตรฐาน
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการดําเนินงานและ
กํากับติดตามงานประกันคุณภาพ ดังนี้
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกัน
คุณภาพ(5.3.1-1) ซึ่งประกอบดวย ผูชวย
อธิการบดีดานประกันคุณภาพ คณบดีหรือรอง
คณบดีท่ีดูแลงานประกันคุณภาพและผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน เพ่ือรวมกันวางแผนการดําเนินงาน
และกําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
(5.3.1-2)
2. คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
รวมกันกําหนดคาเปาหมายในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพท้ังในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย(5.3.1-3)
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2558 เม่ือ
วันท่ี 7 มีนาคม 2558 (5.3.1-4)
3. มีการกํากับใหทุกหนวยงานสงรายงานการ
ประเมินตนเองรอบ 8 เดือน(5.3.1-5)และนําผล
การประเมินรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 26
มิถุนายน 2558 (5.3.1-6 ) เพ่ือเปนการติดตามผล
การดําเนินงานใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพ ในทุกระดับ
4. กํากับติดตามใหทุกหนวยงานสงรายงานการ
ประเมินตนเองรอบ 14 เดือน (5.3.1-7)
5. กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยระดับหลักสูตรมีการ
ประเมินคุณภาพ ระหวางวันท่ี 5 – 31 สิงหาคม
2558 ในระดับสํานัก/สถาบัน วันท่ี 17 – 18
กันยายน 2558 และระดับคณะ วันท่ี 23 – 25
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
กันยายน 2558 (5.3.1-8)
6. ติดตามใหทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ หลังรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
เสร็จสิ้น (5.3.1-9)

2 มีคณะกรรมการ กํากับติดตาม การดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในทุก
ระดับ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
ในแตละองคประกอบทุกองคประกอบรวมท้ังมี
กรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑท่ี
สกอ.กําหนด (5.3.2-1) ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยฯ กํากับ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยรายงานผลการกํากับติดตาม
ในท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน
2558

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ
โดยมีการจัดสรรงบประมาณใหแกหลักสูตรและ
คณะ ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกัน
คุณภาพเพ่ือใหเกิดผลตอการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และสํานัก/สถาบัน
โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาไดนํา
งบประมาณท่ีไดรับมาดําเนินการในการใหความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
(5.3.3-1)

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความ
เขาใจในตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
กลไกเพ่ือรองรบัการประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
4) โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสรรทรัพยากร
ใหคณะตางๆ ดําเนินงานดังนี้ (5.3.3-2)

(1) โครงการนําเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพ เม่ือวันท่ี 28-29
พฤษภาคม 2558 (คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)

(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
เตรียมความพรอมการตรวจประกันคุณภาพ
ภายในและ กพร. ประจําปการศึกษา 2557 เม่ือ
วันท่ี 29 มกราคม 2558 (คณะพยาบาลศาสตร)

(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมดานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร การ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและจัดการความรู(KM)
การบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน เม่ือวันท่ี 24-25 เมษายน 2558 (คณะ
วิทยาการจัดการ)

(4) โครงการจัดอบรมประชุมปฏิบัติการดาน
ความเสี่ยง การจัดการความรูและการประกัน
คุณภาพของคณะครุศาสตร เม่ือวันท่ี 14-15
พฤษภาคม 2558 (คณะครุศาสตร)

(5) โครงการเตรียมความพรอมในการจัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2558
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ เม่ือวันท่ี
21 กรกฎาคม 2558 (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)
-มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนระบบสารสนเทศในงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูต คณะและสํานัก/
สถาบัน ผานทางเว็บไซตของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.3.3-3)

4 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุก
คณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ เปนวาระแจงเวียนงาน
ประชุมและพิธีการท่ี 89/2558 ลงวันท่ี 28
กันยายน 2558 (5.3.4-1) และรายงานในท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2558 เม่ือ
วันท่ี 3 ตุลาคม 2558 ในวาระเพ่ือพิจารณา
(5.3.4-2)

5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง

มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2556 มาปรับปรุง
โดยไดจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ
สํานัก/สถาบันและมหาวิทยาลัย(5.3.5-1)

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท้ังสิ้น 57 หลักสูตร ผาน
การประเมินจํานวน 52 หลักสูตร และไมผานการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรจํานวน 5
หลักสูตร

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 3 คะแนน  บรรลุ
ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดออน แนวทางแกไข
มีหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพไมผานตามเกณฑ
องคประกอบท่ี 1

สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหลักสูตรมีผลการดําเนินงาน
ผานตามเกณฑ

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
-

รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล
5.3.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ

ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2558
งานประกันคุณภาพ

5.3.1-2 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 งานประกันคุณภาพ
5.3.1-3 คาเปาหมายของหนวยงานระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และ

มหาวทิยาลัย
งานประกันคุณภาพ

5.3.1-4 รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2558

งานประกันคุณภาพ

5.3.1-5 บันทึกสงสรุปรายงานผลการประเมินรอบ 8 เดือน ท่ี ปก.50/2558 ,
ปก.52/2558 , ปก.53/2558

งานประกันคุณภาพ

5.3.1-6 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี
11/2558 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2558

งานประกันคุณภาพ

5.3.1-7 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา(ยอย)
ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558

งานประกันคุณภาพ
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล

5.3.1-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสํานัก/
สถาบัน ประจําปการศึกษา 2557

งานประกันคุณภาพ

5.3.1-9 แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร งานประกันคุณภาพ
5.3.2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี274/2558
งานประกันคุณภาพ

5.3.3-1 สรุปโครงการ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางความเขาใจในตัวบงชี้ ระดับ
หลักสูตร
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR)
4) โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

งานประกันคุณภาพ

5.3.3-2 สรุปโครงการของคณะและจดหมายขาวของคณะ งานประกันคุณภาพ
5.3.3-3 เว็บไซตงานประกันคุณภาพ http://dept.npru.ac.th/qa2/ งานประกันคุณภาพ
5.3.4-1 บันทึกขอความงานประชุมและพิธีการท่ี 89/2558 ลงวันท่ี 29 กันยายน

2558
งานประกันคุณภาพ

5.3.4-2 เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 3
ตุลาคม 2558

งานประกันคุณภาพ

5.3.5-1 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2557 งานประกันคุณภาพ



สวนท่ี3
สรุปผลการปะเมินตนเอง
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง

ตารางท่ี ส1 : ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคณุภาพทุกตัวบงช้ี (ส.1)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
=บรรลุ
=ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)ตัวหาร

ตัวบงชี้ท่ี  1.1 คาเฉลี่ย 3 126.43
2.22  2.22

57
ตัวบงชี้ท่ี  1.2 รอยละ 20 109

100 25.56  3.19
426.5

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 รอยละ 20 51.5
100 12.08  1.01

426.5
ตัวบงชี้ท่ี  1.4 4 ขอ 6 ขอ  5
ตัวบงชี้ท่ี  1.5 4 ขอ 6 ขอ  5
ตัวบงชี้ท่ี  2.1 4 ขอ 6 ขอ  5
ตัวบงชี้ท่ี  2.2 คาเฉลี่ย 3 วิทย 5.00

 4.02

พยาบาล 1.85
มนุษยฯ 3.23

วิทยาการ 5.00
ครุ 5.00
รวม 20.08/5

=4.02
ตัวบงชี้ท่ี  2.3 คาเฉลี่ย 3 วิทย 5.00

 3.41

พยาบาล 2.43
มนุษยฯ 3.51

วิทยาการ 2.37
ครุ 3.76
รวม 17.07/5

=3.41
ตัวบงชี้ท่ี  3.1 4 ขอ 6 ขอ  5
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
=บรรลุ
=ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)ตัวหาร

ตัวบงชี้ท่ี  4.1 4 ขอ 6 ขอ  5
ตัวบงชี้ท่ี  5.1 4 ขอ 7 ขอ  5
ตัวบงชี้ท่ี  5.2 คาเฉลี่ย 3 วิทย 3.50

 3.42

พยาบาล 3.48
มนุษยฯ 3.24

วิทยาการ 3.52
ครุ 3.37
รวม 17.11/5

=3.42
ตัวบงชี้ท่ี  5.3 3 ขอ 4 ขอ  3

คะแนนเฉลี่ย 3.87

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน
องคประกอบ

คุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมน

ตัวบงช้ี I P O คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50 การดาํเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดาํเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช
3.51 – 4.50 การดาํเนินงานระดบัดี
4.51 – 5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก

1 5 2.10 5.00 2.22 3.28 การดําเนินงานระดับพอใช
2 3 4.02 5.00 3.41 4.14 การดําเนินงานระดับดี
3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
5 3 - 4.00 3.42 3.81 การดําเนินงานระดับดี

รวม 13 3 7 3
ผลการประเมิน 2.74 4.71 3.02 3.87 การดําเนินงานระดับดี
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ภาคผนวก



ภาคผนวก
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n umi

nTcsurn?

fmurm

n^urni

ri'3i5ijm^aatLa<!nijm^

riT'surn's

rmurm

nmimiaastaDTunTj

nujjni'i
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b. ^Mi5itnnuasTfaiauauuŝ 5rn?TJiTj\ flWfnv(m?3nvnu8'3vi\ '3t)-jnu lauauvnivitnaEJ
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@. (iiitu'u-qTuwnjJTjTtivnEJm t̂Ĵ sjnuflWflTHn'i'apfnwî a-aajvn v̂iEJisEJ

te. ibsaiimtj uasa '̂BBya'iinsniiiriflwsuas^piEnn'si'uviuiwnii

aid. "WNaTBlWEJlllU

oisi. intmiviej

crib, vusmniwu

cntn, tnasuni

ms:. uujmuiua

and;, @u-i-asmnciumti

aib. unamep^nn

awi. inwnuiQOEn

end. U'MJm'fiwaYmflJ

mat. u-uamiasiwi

sto. un-remnunTsitu

are). in wim

ate. "j.fl.w.fiqw)

(injinamfluflitfjifh)

(ton. in-WTWWllJGJII

(@uiEjna-jpim '̂un^nw)

ais:. una'm'UA

iflDS

iBnwanmiB

anuijcyfia

TvtBtnati

IHflSUIUUVl

aiEjjmvi
TJOEIfTScIvin

IWULthj

urnvtatn

fliaiaa

uuvfaiiB
umafli

snoemvi

T/flflB

wuslvi
(unana1jjsii5i4n^nwiflUKiviHunawiiiast,YiflMa3)

ax unamncittSfip
(uianflTwaYuhflwiflcusfl^fliafl?)

orti. maiifoiiti

fsejiiriwumi

vsuyj*

(inanaTyaTunffowfirasnviEnrmsfafm)

<sw. irvKniiufysmifti iwnii

(ununatuaisufl3n'ttnftwsviEn\ flfii?(M's)

( . UIOtUQri tjcin-w

(untinaTaja^unflfiwiflwsjJWEJPiiawfuas^piiJfnsiR?)

Gtt. inEJSWMfl

(ihsjSTuarntfnflfm'i)

a. umutyqinrt

< <a. un-jamofernupi

te. @uiwrwwi

ctffi. in-sfmufi/iTBEJ

tnaiuinfl

asfliJYlTWEJ

istiuaa^fl

ufhfnsjja

vCuvia-3

fmuriTa

rmjjfm

rmunTS

m-jurm

n u rm

n iifm

fmurm

fmiifm

mini's

fiTjjjfm

nrsjjfm

nYSUflTJ

nrsiifm

rrnufm

nT5JjnT5

nrsjjfm

fmufm

n-mifm

nrsurm

nrsumi

rrnurni

nrsumi

nmimi

nmimiuasiam f̂m



-<SL-

Rcusfrs'jiJfmfhimn'iufnyw'ituifotUTI

B^mbsnBUVI

aaflibsnavwsi

ehikwsi.@

a^mhsnawi&

a-jmhsnauvi@

a^mbsnavm@

WTU^Wb.S>-

Id.en

wfl.A'j.vmEJU'un

a.fii.M'Btyn/ii

a.wi.vnTOi

a.wfil

a.ianw

vwfimu'igfifj'i

a.fi-j.finiuvif

a.viqnv

a.̂ ii.̂ niuvii

a.nqnw

a.tiTm

a-Eyim/vM-s

a.riT3un

a.ilfuiifi

a.anw|

a.Hi.vit^pin^

a. i.5?miw

a.fl"5.,nmiEn
a.wi^

B.iflEJanww

ftwsn wnm

mtywauq

vwn
RfhfJWK)fY<W

oawentmvi

TtNQ <J57133J

t1a-5?i1

IifRSunuiivl

tiawunT

@ui^ai)

taauaaifl

wflyfn'wna

V

anatj

a'njjqpifeiu

ajj-5 v̂(-)fl

ni5'ajmi5

n^ufiTJuas

la^Tumt

niijjmiiiai!

w-BitiiainynTs

ibK5iuni'3ijmi5

n^umiusiK

LflTITUmi

niiwnT5af(

tain@urn-5

fT5^Uf1T5

n?WJf1T5

niijjrni

tatnijmi
lJi5S51Un'315JJfni

f!'5'5lJm'5

nJ3'33JnT3

n^um^uaB

ia ĵTunT3

wmmjflua

wci.ajjMint) iilEimjau



- < -

s^mbsnauvien

WWWen.o

a^mbsnauvisr

aiu^wa:.@

a-jmhsnauvi&

;a.pis.aviw

a.wB-jla

B-iaaafmtu

a.w .̂wnTsi

8.W"i.5'5UU'W

a.w3.fiiaiEn

unaTJiaajjn^

wpi.qn'H

a.anuw

a.̂ nniol

a.tynaiirws

a.̂ 'rni'wij

a.urn

s.auj'flui

a.iri-jmq

a.P!TW"5

@unaa'jimA'fl

a.viqn^

a.wii

unamnuaTS'sai

flu ni3'5jjn'T5

auqans

fjawuriT

w'vivfn'yns

awinwi

w-uvia^fli

TnSasna

lJ"5SVlilTU

@uaEjrntTvin

pilaum

tjtyitlatjuwci

via-jfia'u

TjiKBiuniwrm

fmuriTi

n?'5Jjrn's

niitimi

ni'sum?

n unT5

ni^umiiLaKW'BiEJ

iJ-aKSiunminn

miufm

miunTj

n-j-jjjm?

a.i?f5.cjQua iî Piijptifl'ti
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