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คํานํา 
 

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

กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน  มีการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2558 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม

องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน  

          รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2558 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

จัดทําสําหรับการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 

ถึง 31 กรกฎาคม 2559  เปนรายงานท่ีเสนอขอมูลจํานวน  5  องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิต

บัณฑิต  องคประกอบท่ี 2  การวิจัย   องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ  องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง

ศิลปะและวฒันธรรม  องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
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สวนท่ี 1 
ความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 สวนท่ี  1 

ความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

 

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประวัติความเปนมายาวนานจวบจนถึงปจจุบันเปนปท่ี 70 โดยมี

จุดเริ่มตนเพ่ือมุงเนนผลิต “ครู”  เปนสําคัญ  และไดพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมอีกหลาย

สาขาวิชา  ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน  ซ่ึงจากอดีตมาสูปจจุบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีประวัติความเปนมาพอสรุปไดดังนี้ 

 พ.ศ. 2479  เริ่มตั้งเปน “โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม” โดยใชตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัย

ศรี ซ่ึงตั้งอยู 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

นครปฐมซ่ึงไดรับฐานะใหเปนวิทยาลัยครูไดเพียง  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 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง

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 ซ่ึงเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา  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

วิศวกรรมทรพัยากรน้ํา (วศ.บ.) สาขาการจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.) สาขาการธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.) 

สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.)  

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

วิศวกรรมทรพัยากรน้ํา(วศ.บ.)  

พ.ศ. 2554  เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 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  เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 4 

ป (ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบ ดิจิทัลอารต 4 ป (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร 4 ป (นศ.บ.)  

พ.ศ. 2556  เปดสอนหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม 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  ต้ังอยูบนพระท่ีนั่งอัฐทิศ  อยูในวงรี  และรอบนอกดานบนมี

ตัวอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”  ดานลางมีตัวอักษร

ภาษาอังกฤษวา “NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY”  สีของ

สัญลักษณมี  5  สี  แตละสีมีความหมาย  ดังนี้ 

 -  สีน้ํ า เ งิน  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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 งบประมาณรายจาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐและสามารถหารายได เพ่ือ

ดําเนินการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการตั้งสถาบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แหลงงบประมาณ จํานวนเงิน รอยละ 

งบประมาณแผนดนิ 515,283,600 60.78 

งบประมาณเงินรายได 332,459,100 39.22 

รวม 847,742,700 100.00 

ท่ีมา สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2558, หนา 120 

 

จํานวนบุคลากร 

 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย

สนับสนนุการเรียนการสอน  สามารถแยกไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี  1 แสดงจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปงบประมาณ  2558 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ขาราชการพลเรือน 

พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานโรงเรียนสาธิต 

ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 

ลูกจางประจํา 

ลูกจางมหาวิทยาลัย 

ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

ลูกจางชั่วคราวโครงการพิเศษ 

107 

1 

342 

29 

12 

- 

- 

- 

- 

12 

15 

190 

7 

- 

21 

109 

23 

19 

119 

16 

532 

36 

12 

21 

109 

23 

19 

รวม 491 396 887 

ท่ีมา สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2558, หนา 94 
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 นักศึกษา 

จํานวนนักเรียน  นักศึกษา ปการศึกษา 2558 ท้ังหมด  20,602  คน   โดยแยกรายละเอียด ดังน้ี 

คณะ/หนวยงาน 

ระดับการศึกษา 

รวม

ท้ังสิ้น 

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

(กศ.พป.) 
ป.

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญา

เอก ไทย ตางชาติ ไทย ตางชาติ 

ครุศาสตร 1,828 - - 180 107 - 39 2,154 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5,836 133 794 - 42 - - 6,805 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4,574 - 331 - 26 - 7 4,938 

วิทยาการจัดการ 4,301 7 1,228 - 88 - - 5,624 

พยาบาลศาสตร 233 - - - - - - 233 

โรงเรียนสาธิตมัธยม - - - - - - - 706 

ศูนยสาธิตปฐมวัย - - - - - - - 142 

รวมท้ังสิ้น 16,772 140 2,353 180 263 - 46 20,602 
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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  ชุนด ี  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 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 

14.  ผศ.เพียงจิต  ดานประดิษฐ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

15.  ดร.รงัสรรค  อินทรจันทน ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ  กรรมการ 

  มหาวิทยาลัย  

16. รศ.โสรจั  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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 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

  1. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  2. รองศาสตราจารยโสรัจ  กายบริบูรณ  รองอธิการบดี  

  3. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  เปยถนอม  รองอธิการบดี  

  4. อาจารย ดร.สุวิมล  มรรควิบลูยชัย  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  อาลัย  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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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประจําปการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน (ระหวาง 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 

องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

องคประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต 

ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา จัดทําแผนแมบทการ
พัฒนานักศึกษา สอดคลอง
กับอัตลักษณและบริบทของ
มหาวิทยาลัย 
 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู นํ า นั ก ศึกษา  ป กา ร ศึกษา 
2559 
 
-โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กองพัฒนานักศึกษา 

อบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดทําแผน การจัดกิจกรรม การ
จัดทําโครงการ กําหนดจัดทําปฏิทิน
กิจกรรม เพ่ือตอยอดไปยังการทําแผน
กิจกรรม และผูนํานักศึกษาไดมีสวน
ร ว ม เ ข า จั ด ทํ า แ ผ น แ ม บ ท กั บ
คณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือจะไดเปนไปตามความตองการ
ของนักศึกษา 

ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา 

อ.ชัยยุธ มณีรัตน 

ประชุ ม  ว า งแผนก อนกา ร
ดําเนินกิจกรรมและกําหนด
ตัวชี้วัดและระบบการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมใหสามารถใช
ประโยชนจากการประเมินได
อยางเต็มท่ี 
 
 

การประชุมคณะกรรมการกอง
พัฒนานักศึกษา 

ประชุม วางแผนคณะกรรมการกอง
พัฒนานักศึกษาเพ่ือกําหนดตัวชี้วัดแต
ละโครงการและทางกองพัฒนา
นักศึกษาไดจัดตั้งหนวยงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือทํา
หนาท่ีการประเมินและรายงานสรุป
แต ล ะ โ คร งการหลั งจ าก ท่ี ได จั ด
โครงการเสร็จแลว จะไดใชประโยชน
จากการประเมินไดอยางเต็มท่ี 

ก อ ง พั ฒ น า
นักศึกษา 

อ.ชัยยุธ มณีรัตน 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

องคประกอบท่ี 2 
การวิจัย 
 

เ ร ง ดํ า เ นิ น ก า ร  ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ การพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เท ศ ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ
ฐานขอมูลงานวิจัยในระดับ
มหาวิทยาลัย 
 
 

ดําเนินการติดตามการพัฒนา
ระบบใหแลวเสร็จตามกําหนด 

ดําเนินการพัฒนาระบบงานวิจัย และ
มีการใชระบบ NRMS ในการเก็บ
ขอมูลงานวิจัย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.สมหมาย  
เปยถนอม 

มีการสง เสริมและสนับสนุน
คาตอบแทนการตีพิมพเพ่ือเปน
แร งจู ง ใ จ ให อาจ า รย ส ง ผล
งานวิจัยในเวทีหรือวารสารท่ีมี 
Impact factor ท่ีสูงข้ึน 
 
 

ประชาสัมพันธคาตอบแทนการ
ตี พิมพ  งานวิ จั ย  และเว ที ท่ี
เปดรับการตีพิมพ ท้ังในและ
ตางประเทศ 

มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ส นั บ สนุ น เ งิ น
คาตอบแทนการตีพิมพงานวิจัย และ
ส ง เ ส ริ ม ใ ห อ า จ า ร ย ไ ปนํ า เ สนอ
ผลงานวิจัยในเวทีตางประเทศ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.สมหมาย  
เปยถนอม 

องคประกอบท่ี 3  
ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแกสังคม 
 

เ พ่ิ ม บ ท บ า ท ห น า ท่ี ใ น ก า ร
ตรวจสอบ ติดตามประเ มิน
โคร งการ  และสรุ ปผลการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
 
 
 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ 

ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
และดําเนินการติดตามประเมินผล
ของโครงการบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.สมหมาย  
เปยถนอม 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

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

สํานัก ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ละ วั ฒ น ธ ร ร ม จั ด
แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒน ธ ร ร ม  ข อ งสํ า นั ก ฯแล ะ ใ ช
ประกอบกับการทํางานดานตาง ๆ ใน
สํานัก ฯ เชน แผนการสงเสริมสืบสาน
และสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม  
รวมท้ัง ดํา เนิน กิจกรรมตามวงจร
คุณภาพPDCA การทําแผนปฏิบัติ
ราชการ การทําแผนยุทธศาสตรสํานัก
ฯท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย
กําหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของ
แ ผ น  ร ว ม ท้ั ง มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คว ามสํ า เ ร็ จ ตามตั วบ งชี้ เ พ่ื อ วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน  
และนําผลการประเมินไปปรังปรุงแผน
หรือกิจกรรม 
 
 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.การุณย  ด าน
ประดิษฐ 

กําหนดกิจกรรมตามแผน ท่ี
กําหนดไวโดยเนนรูปแบบเชิงรุก 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

จัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความ
เ ข ม แ ข็ ง แ ล ะ ผ ลิ ต ผ ล ง า น
ทา งด า นทว า ร วดี ใ ห เ ป น ท่ี
ยอมรับของสังคม เชน การจัด
นิทรรศการวันทวารวดีรําลึก 
โ ด ย ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย ก า ร
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยเชิญชวน
ชุ มชนและองค ก รต า งๆ ใน
จังหวัดนครปฐมใหมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมหรือผลักดันให
จังหวัดนครปฐมมีการกําหนด
นิทรรศการประจําของจังหวัด
และบรรจุ ไ ว ใ นปฏิ ทิ นกา ร
ทองเท่ียวของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 

จัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดย เฉพาะ
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 
โดยสรางความรวมมือกับชุมชน
และองคกรในจังหวัด 

ตามหนังสือคณะประสานสรางสรรค
ทวารวดี ท่ี 1/2559 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมยุทธศาสตรเพ่ือกําหนดแนว
พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ
แบบมีสวนรวม เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 
2559 ณ หองประชุม SC 101 อาคาร
ศูนยวิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม เ พ่ือกําหนดสถานท่ี
จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ห ล ง เ รี ย น รู
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.การุณย  ด าน
ประดิษฐ 

จัดทําสื่อหรือกิจกรรมดานทํานุ
บํ า รุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือใหสํานักฯเปนท่ีรูจักและ
ยอมรับ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทํา
เว็บไซตสํานักฯ ท่ีมีขอมูลใหเปนท่ีรูจัก
และยอมรับท้ังภายในและภายนอก 
ซ่ึงขณะนี้ มีหนวยงานภายนอกได
ทราบวาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการ
รวบรวมและ พัฒนาองค ค ว ามรู
เก่ียวกับเรื่องราวของอารยธรรมทวาร
วดี ท่ีนครปฐมและภู มิภาค อ่ืน ท่ัว
ประเทศไทย ท้ังในรูปแบบสื่อวีดิทัศน
และหนังสือ ซ่ึงมีความสอดคลองกับ

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.การุณย  ด าน
ประดิษฐ 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

การเรียนการสอนของคณะโบราณคดี
และจะเปนประโยชนอยางยิ่ งตอ
ก า ร ศึ ก ษา ค น ค ว า ขอ ง อ า จ า ร ย 
นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป โดยจะ
ขอใหสํ านักศิลปะและวัฒนธรรม
บริจาคสื่อวีดิทัศน 16 รายการ และ
สื่อหนังสืออีก 3 รายการ ซ่ึงสํานักฯ 
จ ะ ต อ ง จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ ข อ
งบประมาณในการจัดทําสื่อดังกลาว
ตอไป 

ประชาสัมพันธเชิงรุกใหสํานักฯ
เปนท่ีรูจักและยอมรับ 

 สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม จ ะ
ดําเนินการขออัตรากําลังเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับภาระงานในดานตางๆ เชน 
ด า น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ  ด า น ง า น วิ จั ย 
โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธ 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.การุณย  
ดานประดิษฐ 

องคประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

วางแผนการ คัดลอกข อ มู ล
ท้ังหมดเ พ่ือการสร า ง  Data 
Base สํารอง 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เ พ่ือการพัฒนาแนวทางการ
จัดทํา Data Base สํารอง 

อยูระหวางการดําเนินงานหารือเพ่ือ
การหาแนวทางการจัดทํา Data Base 
สํารอง 

สํานัก 
คอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.สุวิมล 
มรรควิบูลยชัย 

จั ด ห า ร ะ บ บ สํ า ร อ ง ข อ มู ล
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จั ด เ ต รี ยม งบประมาณเ พ่ื อ
ดําเนินการจัดหาระบบสํารอง
ขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัย 

อยู ร ะหว า งการประสานงานกั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือการจัดทํา
ระบบสํารองขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัย 

สํานัก 
คอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.สุวิมล 
มรรควิบูลยชัย 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

สํ า ร ว จ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ใ ช 
Software ของบุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ก า ร จั ด ห า
Software ลิขสิทธิ์ ให ตรง กับ
ความตองการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ  Software
ลิขสิทธิ์ตามความตองการใชงาน 

อยูระหวางการดําเนินการสํารวจ
ความตองการ Software และจะ
ดําเนินการจัดซ้ือในปงบประมาณ 
2560 

สํานัก 
คอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบูลยชัย 

จั ดห าและจั ด ซ้ื อ  Software
ลิขสิทธิ์ใหตรงกับความตองการ
และเพียงพอตอการใชงาน 
 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า ค รุ ภั ณ ฑ 
Software ระบบประเมินภาระ
งานและงานประกัน 

อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบ
ประเมินภาระงาน คาดวาจะแลวเสร็จ
พรอมใชงานในเดือนตุลาคม 2559 

สํานัก 
คอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบูลยชัย 

องคประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงแผนการบํารุงรักษา
อุปกรณหลักรายปใหเหมาะสม
กับชวงเวลาและการใชงาน 

โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
เครือขายหลักของมหาวิทยาลัย
ใหมีความเสถียร 

อยูระหวางการดําเนินงาน ปจจุบันได
ผูรับจางเรียบรอยแลว โดยผูรับจางจะ
เขาบํารุงรักษาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

สํานัก 
คอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบูลยชัย 

จั ดจ า งหน ว ยง าน ท่ี มี คว าม
ชํ า น าญ เ ข า ม าบํ า รุ ง รั กษ า 
(Maintenance) อุปกรณหลัก
รายป 
พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมี
ความรูและความสามารถในการ
ดูแลรักษาและบริหารจัดการ
อุปกรณหลักท่ีมีอยูใหสามารถ
ใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาหนวยงาน 

จัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
หนวยงาน ประจํ าป งบประมาณ 
2559 เรียบรอยแลว 
 
 

สํานัก 
คอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบูลยชัย 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

 สนับสนุนการไปราชการและ
ฝกอบรมของหนวยงาน สํานัก
คอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดสงเจาหนาท่ีไป
ราชการและเข ารับการฝกอบรม 
ประจาํปงบประมาณ  

สํานัก 
คอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบูลยชัย 

องคประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

วิเคราะห SWOT เพ่ือกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรทุกป 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดลอม (SWOT) ของ
มหาวิทยาลัย 

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห
และประเมินสภาพแวดลอม(SWOT) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในวัน
พฤหัสบดีท่ี 24 ธันวาคม 2558 ณห
องประชุมสัตตบงกช - ดําเนินการ
แลว เสร็จ โดยนําจุดออน จุดแข็ง 
โ อก าส  อุ ปส ร รค  (SWOT)  ข อ ง
มหาวิทยาลัยกําหนดตําแหนงทาง
ยุทธศาสตร 
- ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยอยู
ในตําแหนง WO (กลยุทธเชิงแกไข)ถือ
เปนสถานการณท่ีตองแกไขภายใน 
โดยการพัฒนาองคประกอบดานตางๆ 
ภายในองคกร โดยใชข อ มูลการ
ประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดออน
และโอกาสมาพิจารณารวมกันเพ่ือ
กําหนดเปนกลยุทธ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ก อ ง น โ ย บ า ย
และแผน 

อาจารยชัยยุธ 
มณีรัตน 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจําป ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

โ ค ร ง ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ของมหาวิทยาลัย 

- จัดโครงการประชุมเพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 
พ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ระหวางวันท่ี  
10 –11 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
เซ็นทารา พัทยา  
จ.ชลบุรีโดยไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย
ท่ีเก่ียวของ 
- ได ดํ า เนินการแล ว เสร็ จ โดยนํ า 
SWOT ท่ีไดกําหนดเปนกลยุทธและ
ม าต รก า ร ขอ งแผนยุ ท ธ ศ าสต ร
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีท้ังหมด 8 กลยุทธ 
29 มาตรการ 

ก อ ง น โ ย บ า ย
และแผน 

อาจารยชัยยุธ 
มณีรัตน 

ส ง เสริ มสนับสนุน ให คณะ/
สํ านั ก/สถาบัน  ดํ า เนินการ
จัด ทํ าแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน
ให มีความสอดคลองกับแผน

- กําหนดแบบฟอรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การ 
- จัดทําบันทึกขอความจัดสง
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

- คณะ/สํ านั ก /สถาบัน มีการนํ า
แบบฟอรมการจัดทําแผน และนํา
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปน
แนวทางในการจัดทําแผนระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน  

ก อ ง น โ ย บ า ย
และแผน 

อาจารยชัยยุธ 
มณีรัตน 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ใ ห กั บ ห น ว ย ง า น เ พ่ื อ เ ป น
แนวทา ง ในการจั ด ทํ าแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ใหมีความสอดคลองกัน 
- เ ผยแพร แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยผานเว็บไซตเพ่ือให
หนวยงานสามารถเขา ถึงได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 

- แผนยุทธศาสตรระดับ คณะ/สํานัก/
สถาบันมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ส นั บ ส นุ น ใ ห ค ณ ะ จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการท่ีสามารถตอบ
ตัวชี้วัดจากการถายทอดของ
มหาวิทยาลัยได 

-ใ ห ค ว า ม รู ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยแกผูเก่ียวของใน
ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
-ประชุมเชิงปฏิบั ติการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การ 

- จัดโครงการประชุมเพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 
พ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ระหวางวันท่ี  
10 –11 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
เซ็นทารา พัทยา  
จ.ชลบุรีโดยไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหารคณะ/สํานัก/สถาบันเขารวม
ประชุม 
- จัดพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือใหคณะ/สํานัก/สถาบัน 

ก อ ง น โ ย บ า ย
และแผน 

อาจารยชัยยุธ 
มณีรัตน 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

- ผลการดําเนินงาน คณะ/สํานัก/
สถาบัน มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี
ไดรับการถายทอดจากมหาวิทยาลัย 

ติดตามและประเ มินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 

โครงการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 

- ติดตามการดําเนินโครงการและการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงาน
อยางตอเนื่องและรายงานตอผูบริหาร
ทุกไตรมาส 
- ติดตามใหหน วยงานบัน ทึกผล
ตัวชี้วัดโครงการท่ีหนวยงานไดกําหนด
ในระบบ GFMIS 
- คณะ/สาขาวิชา ใหความรวมมือใน
การติดตามการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการและติดตามการใชจาย
งบประมาณ 

ก อ ง น โ ย บ า ย
และแผน 

อาจารยชัยยุธ 
มณีรัตน 

องคประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

ศึกษา วิเคราะหขอมูลการจัดทํา
แผนกลยุทธการเงินท่ีสอดคลอง
กับหลัก เกณฑการประ เ มิน
ประกันคุณภาพภายใน 

-ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ
การเงินใหมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
-จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ท่ี มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ
สอดค ล อ ง กั บแ ผนก ลยุ ท ธ
การเงิน 

- จัด ทําแผนกลยุทธทางการ เ งิน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม 
ประจําปงบประมาณ 2557-2561 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
- แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ก า ร เ งิ น มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย 

ก อ ง น โ ย บ า ย
และแผน 

อาจารยชัยยุธ 
มณีรัตน 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

 - มีแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดรับ
กับแผนกลยุทธการเ งินและแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

จั ด ทํ า คู มื อต น ทุนต อหน ว ย
เพ่ือใหหนวยงานระดับคณะมี
แนวทางหรือรูปแบบในการ
วิเคราะหและจัดทําตนทุนตอ
หนวย 

จั ด ทํ า คู มื อต น ทุนต อหน ว ย 
ระดับหลักสูตร 

- จัดทํารายงานตนทุนตอหนวยระดับ
หลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย 
แนวทางและวิธีการจัด ทําตนทุน
หลักสูตร ตัวอยางรายงานตนทุนตอ
หน ว ย  ตั ว อย า ง ร าย ง านผลการ
ดําเนินงาน ตัวอยางรายงานผลการ
วิ เ คร าะห ต น ทุนต อหน วย ระ ดับ
หลักสูตร ตารางคาใชจายทางตรง 
ทางออม รายงานตนทุนตอหนวย
ระดับหลักสูตร(คน) และรายงาน
ต น ทุนต อหน ว ย ระดั บหลั กสู ต ร 
( FTES)  และประชาสั ม พันธ ผ า น
เว็บไซตกองนโยบายและแผน 
- จัดทําแบบฟอรมการจัดทําตนทุนตอ
หนวยใหหลักสูตรวิ เคราะหความ
คุมคาของหลักสูตรเสนอตอคณะและ
มหาวิทยาลัย 
- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา

ก อ ง น โ ย บ า ย
และแผน 

อาจารยชัยยุธ 
มณีรัตน 



องคประกอบ แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา 
กิจกรรม/ โครงการ 
ตามแนวทางการปรับปรุง 
(ตามแผนพัฒนาคุณภาพ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

ตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร 
- จัดทําขอมูลสวนกลางเพ่ือใหคณะ
วิเคราะหความคุมคาของหลักสูตร 
- ทุกหลักสูตรไดดําเนินการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรเสนอ
ตอคณะและมหาวิทยาลัย 

 



 
 
 
 

สวนท่ี 2 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 

 



สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ประเภทของตัวบงช้ี  : ผลลัพธ 

การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน  ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี

สถาบันรับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน     :   คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ   

 

สูตรการคํานวณ  :  
 

                      

                        คะแนนท่ีได    =       

 

 

จํานวนหลักสูตรปการศึกษา 2558 

คณะ 
จํานวนหลักสูตร 

รวม 
ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ครุศาสตร 1 4 2 1 8 

พยาบาลศาสตร - 1 - - 1 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 17 2 - 19 

วิทยาการจัดการ - 10 1 - 11 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 21 2 1 24 

รวม 63 

 

 

 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 
 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีสถาบันรบัผิดชอบ 
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รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 

   ลําดับ คณะ/สาขาวิชา คะแนน 

คณะครุศาสตร   

1 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 3.62 

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.58 

3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 3.64 

4 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 3.09 

5 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.01 

6 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3.28 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.54 

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีคร ู 3.37 

พยาบาลศาสตร   

1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล 3.59 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 3.27 

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2.48 

3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.49 

4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.06 

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.27 

6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 3.37 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3.31 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.21 

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.54 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 3.01 

11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 3.33 

12 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 3.42 

13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3.09 

14 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 3.99 

15 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต 3.13 

16 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 3.45 

17 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 3.63 
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ลําดับ คณะ/สาขาวิชา คะแนน 

18 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.76 

19 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 3.55 

วิทยาการจัดการ   

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 3.51 

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.06 

3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 2.86 

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3.80 

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2.82 

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 3.43 

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 3.17 

8 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2.92 

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 3.11 

10 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 2.67 

11 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 3.13 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 2.89 

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร 3.31 

3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรท่ัวไป 3.10 

4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 2.30 

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา 1.79 

6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2.72 

7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 2.47 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 3.41 

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช 3.05 

10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.91 

11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 3.19 

12 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 2.57 

13 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2.94 

14 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3.32 

15 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.98 

16 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 3.11 
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198.74 
 

63 

ลําดับ คณะ/สาขาวิชา คะแนน 

17 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 2.94 

18 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.78 

19 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3.01 

20 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2.72 

21 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร 2.78 

22 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.76 

23 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 3.56 

24 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 3.57 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 198.74 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 63 

คาเฉลี่ยคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.15 

คะแนนท่ีได  3.15 
                         

 คะแนนท่ีได    =                           =  3.15 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 3.01 คาเฉลี่ย 3.15 3.15 คะแนน   บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการดําเนินงาน

สงผลใหคาเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 

มหาวิทยาลัยไดนําผลจากการประเมินและขอเสนอแนะ

จากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาชี้แจงและหา

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแตละหลักสูตรในป

ถัดไป 
 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลงของขอมูล 

1.1.1.1 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2558 ระดับ

หลักสูตร 

ฝายประกันคุณภาพ/คณะ 
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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 

 ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 

130 คน จากจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาตอ จํานวน 456คน (อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง

จํานวน 436 คน อาจารยท่ีลาศึกษาตอเต็มเวลา 20 คน) คิดเปนรอยละ 28.51 คน เทียบเปนระดับคะแนน 

3.56 คะแนน (1.2.1.1) 

         จํานวนอาจารยประจาํสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

                    จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
x 100 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

40 
x 5 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 28.51 3.56 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรลุ 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกอยูเปาหมายท่ีตั้งไว 

สงเสริมใหบุคลาการสายวิชาการของมหาวิทยาลัยศึกษา

ตอในระดับปริญญาเอกเพ่ือใหมีจํานวนมากข้ึนโดยทาง

มหาวิทยาลัยไดจัดหาทุนเพ่ือใหบุคลากรไดศึกษาตอท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 

1.2.1.1 รายชื่ออาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

คณะ 

 

จํานวนอาจารยที่

ปฏิบตัิงานจริงและลา

ศึกษาตอทั้งหมด (คน) 

จํานวนอาจารย 

ที่ปฏบิัติงานจริง 

(คน) 

จํานวนอาจารย 

ที่ลาศึกษาตอเตม็เวลา 

(คน) 

อาจารยประจาํ 

ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก

(คน) 

คณะวิทยาการจัดการ 69.5 69.5 - 23.5 

คณะครุศาสตร 54.5 52.5 2 19 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 157 147 10 56.5 

คณะพยาบาลศาสตร 30.5 28.5 2 5 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 144.5 138.5 6 26 

รวม 456 436 20 130 
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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  

 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 

56 คน (ผศ. 48 คน และ รศ. 8 คน)  จากจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาตอ จํานวน 456 คน 

(อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงจํานวน 436 คน อาจารยท่ีลาศึกษาตอเต็มเวลา 20 คน) คิดเปนรอยละ 12.28 เทียบ

เปนระดับคะแนน 1.02 คะแนน (1.3.1.1) 

 

 

                   รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

60 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

                 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
x 100 

x5 
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คณะ จํานวนอาจารย

ที่ปฏบิัติงานจริง

และลาศึกษาตอ 

(คน) 

จํานวน

อาจารยที่

ปฏิบตัิงาน

จริง (คน) 

จํานวน

อาจารยที่ลา

ศึกษาตอเต็ม

เวลา (คน) 

อาจารยประจาํทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

วิทยาการจัดการ 69.5 69.5 - - 1 8 - 1 - - - - 

ครุศาสตร 54.5 52.5 2 - 6 5 - - 1 - - - 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 157 147 10 - 8 8 - - 2 - - - 

พยาบาลศาสตร 30.5 28.5 2 - 1 3 - - 1 - - - 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

144.5 138.5 6 - 1 7 - 2 1 - - - 

รวม 456 436 20 - 17 31 - 3 5 - - - 

รวมทั้งสิ้น 56 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 12.28 1.02 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดออน แนวทางแกไข 

จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีจํานวนไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมให

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการให

สูงข้ึนโดยการสงเสริมสนับสนุน จัดการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพใหสามารถทําผลงานทางวิชาการได  

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการดานสัญญาจาง

ในการกํากับใหอาจารยตองยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 

1.3.1.1 รายชื่ออาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  : กองพัฒนานักศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาท้ังดาน

วิชาการและการใชชีวิตจัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษาแหลงทุนการศึกษา      

ตอการบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณ วิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ

สําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 

เกณฑมาตรฐาน      

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต 

และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษา มีการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนว

ดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบัน ดังนี้  มีคําสั่งแตงตั้งอาจารย ท่ีปรึกษา

ประจําแตละหมู เรียนในการให คําปรึกษาแก

นักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอน การใชชีวิต 

และอ่ืนๆ (1.4-1-1) โดย กองพัฒนานักศึกษาได

จั ด ทํา เอกสาร ท่ี เปนประโยชนต อนัก ศึกษา 

(เอกสารโฮมรูมประจําสัปดาห) โดยใหตัวแทนหมู

เรียนมารับเอกสารฯ ในวันพุธของทุกสัปดาหและ

นําไปประชาสัมพันธในชั่วโมงโฮมรูม ซ่ึงมีอาจารย

ท่ีปรึกษาประจําหมูเรียนนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบใน

การแจงขาวสารตางๆ นอกจากการใหคําปรึกษา

ในชั่ ว โมงโฮมรูมแลวยั ง มีหนวยใหบริการให

คําปรึกษานักศึกษาเ พ่ิมเ ติม คือ เฟสบุคของ      

กองพัฒนานัก ศึกษา  มรน .  เว็บ เพจกิจการ

นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม          

กลุมเฟสบุคของฝาย กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยมีคณาจารย เจาหนาท่ี และผูนํา

นักศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของเปนผูคอยประสานงาน
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ในเรื่ อ งต างๆ รวมถึงการให คํ าปรึกษาดวย      

(1.4-1-2)  และกองพัฒนานักศึกษามีการจัด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือใหนักศึกษา

ได มี ความรู ค ว ามเข า ใจ ในกฎระ เบี ยบของ

มหาวิทยาลัยและใหคําแนะนํา รวมถึงการเตรียม

ความพร อมการ ใช ชี วิ ต ในรั้ ว มหาวิ ทยาลั ย       

(1.4-1-3) 

2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษา มีการบริการขอมูลของหนวยงาน        

ท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน

ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา โดยมีการ

ใหบริการในหลายๆ  ชองทาง ดังนี้  เว็บไซต       

กองพัฒนานักศึกษา  เฟสบุคของกองพัฒนา

นั ก ศึ กษา  มรน .  เ ว็ บ เพจ กิจก ารนั ก ศึ กษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เว็บไซตศิษยเกาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เว็บเพจศิษยเกาฯ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม  ( 1.4-2-1)            

ท่ีนักศึกษาสามารถหาขอมูลของหนวยงานท่ี

ใหบริการ รวมท้ังขาวสารกิจกรรมแหลงสมัครงาน 

และขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษตางๆ ท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลา และกองพัฒนานักศึกษาได

จัดตั้ ง งบประมาณสําหรับโครงการจ างงาน

นักศึกษา “โครงการสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษา

จากการทํางาน” โดยมีหนวยทุนการศึกษาและจาง

ง าน  เ ป น ผู รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร ง ก า ร  ซ่ึ ง มี ก า ร

ประชาสัมพันธขอมูลการจางงานไปยังคณะตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาท่ีตองการมีรายได

เสริมระหวางเรียน เพ่ือจางงานนักศึกษาในระยะ

สั้นหรือเปนครั้งคราวตามโครงการท่ีไดจัดทําข้ึน 

(1.4-2-2) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษา มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ

การทํางานเม่ือสํา เร็จการศึกษาแกนักศึกษา       

ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและนัดพบ

แรงงาน มหกรรมอาชีพ โดยมีการบรรยายใน

หั ว ข อ  “แร งบั นดาล ใจ พิชิ ตความสํ า เ ร็ จ”         

จากวิทยากรผูทรงเกียรติท่ีประสบความสําเร็จใน

สาขาอาชีพ ไดแก คุณภูพิงค พังสะอาด หรือ          

“พิง ลําพระเพลิง” นักเขียน นักแสดงและผูกํากับ

ภาพยนตร เพ่ือแนะแนวและเตรียมความพรอม

สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และ ชั้นปท่ี 5 และ     

ไดประสานงานกับกรมจัดหางาน จังหวัดนครปฐม 

ในการจัดหาตําแหนงวางงานใหแกนักศึกษา 

รวมถึงมีผูประกอบการมารับสมัครงานดวยตัวเอง 

เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกงานให

ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนมาหรือสามารถเลือกงาน

ไดต ามอัธยา ศัย  (1.4-3 -1 )  และกอง พัฒนา

นักศึกษาไดจัดโครงการสงเสริมใหนักศึกษาเลือก

เรียนตามอัธยาศัยนอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีเรียน 

ไดแก โครงการการฝกอบรมการเรียนรูอาชีพ 

โครงการอบรมการถายภาพเบื้องตน และโครงการ

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช โปรแกรม 

Adobe Photoshop (1.4-3-2) และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม โดยคณะวิทยาการจัดการไดจัด

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูของอาจารยและ

นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (1.4-3-3) หัวขอ     

“การฝกทักษะอาชีพ” โดยมีกิจกรรมในการอบรม

คือ การทําเบเกอรี่และขนมไทย รวมท้ังการจัด   

ชอดอกไมในรูปแบบตางๆ และหัวขอ “การตลาด

ออนไลน” ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับ

จากการอบรมไปประกอบอาชีพหลังสํ า เร็จ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

การศึกษาหรือเปนอาชีพเสริมใหกับตัวเองและ

ครอบครัวตอไป 

4 ประ เ มิน คุณภาพของการจั ด กิ จกร รมและ        

การจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษาไดประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม

และการจัดบริการ โดยการสํารวจความพึงพอใจใน

การรับบริการของนักศึกษา มีผลการประเมิน

คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ      

(การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี) มีความ    

พึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

86.2 (คาเฉลี่ย เทา กับ = 4.31) ซ่ึ งมีผลการ

ประเมินคุณภาพสามารถแยกเปนแตละดาน ดังนี ้

1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดาน

การใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบัน มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 91.6 (คาเฉลี่ยเทากับ = 4.58) (1.4-4-1) 

2. ดานการบริการขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา

และนอกเวลาแกนักศึกษา มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.2 (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.11)  (1.4-4-1) 

3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ

ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มีความพึง

พอใจอยู ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 84.8 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.31)  (1.4-4-1) 

5 

 

 

 

 

 

 

นํ า ผลการประ เ มินจากข อ  4  มาปรั บปรุ ง

พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงให    

ผลการประเ มินสู ง ข้ึนหรือเปนไปตามความ

คาดหวังของนักศึกษา 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษาไดนําผลและขอมูลจากการประเมิน

คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของ

ปการศึกษา 2558 เสนอท่ีประชุม โดยมีบุคลากร

ประจํ ากองพัฒนานักศึกษาใหขอ เสนอแนะ

เ พ่ิ ม เ ติ มสํ าห รั บการนํ าม าปรั บปรุ ง พัฒนา         

ในปการศึกษา 2559 ตอไป (1.4-5-1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษามีการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชน

แก ศิษย เก า  มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม         

ในหลายชองทาง ดังนี้ เว็บไซตสมาคมศิษยเกา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เว็บเพจสมาคมศิษย

เกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (1.4-6-1) ใน

การใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกาฯ 

ในดานตางๆ เชน ตําแหนงวางงาน โครงการท่ีเปน

ประโยชน และอ่ืนๆ และกองพัฒนานักศึกษาไดจัด

โครงการพัฒนาความรูศิษยเกามหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม  ในหั ว ข อ  “การอบรม พัฒนา

บุ คลิ กภ าพ ในวั ย ทํ า ง าน” ( 1 . 4 -6 -2 )  และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยคณะวิทยาการ

จัดการไดจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 และศิษยเกาฯ โดยการเชิญ

วทิยากรจากธนาคารกสิกรไทยในการบรรยายและ

แนะนําวิธีการปรับตัวในองคกรและใหความรู

เก่ียวกับการเตรียมความพรอมในการสมัครงาน 

และการคัดกรองนักศึกษาท่ีมีศักยภาพเพ่ือรับเขา

ทํางาน (1.4-6-3) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ

ตางๆท่ีจะสามารถนําไปใชพัฒนาประสบการณ

ทางวิชาชีพและวิชาการใหกับศิษยเกาฯ รวมถึง

สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยฯกับ

ศิษย เกาฯและทําใหศิษยเกาฯ มีความรักใคร 

สามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  

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 5 ขอ  มีการดําเนินการ 5 ขอ 4 คะแนน  บรรล ุ

  ไมบรรลุ 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดออน แนวทางแกไข 

การใหขอมูลและนําความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา เพ่ิมชองทางการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแก

ศิษยเกา เชน “วารสารศิษยเกา” 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง  

ของขอมูล 

1.4-1-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา สสว. 

1.4-1-2 เอกสารโฮมรูมประจําสัปดาห กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-1-2 เฟสบุคของกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-1-2 มรน. เว็บเพจกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม           กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-1-2 กลุมเฟสบุคของฝาย กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-1-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-2-1 เว็บไซต กองพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-2-1 เฟสบุคของกองพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-2-1 มรน. เว็บเพจกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-2-1 เว็บไซตศิษยเกาฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-2-1 เว็บเพจศิษยเกาฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-2-2 โครงการจางงานนักศึกษา “โครงการสนับสนุนคาครองชีพ

นักศึกษาจากการทํางาน” 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-3-1 กิจกรรมเตรียมความพรอมและนัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-3-2 โครงการการฝกอบรมการเรียนรูอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-3-2 โครงการอบรมการถายภาพเบื้องตน และโครงการ กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-3-2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม Adobe Photoshop  กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-3-3 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21  

คณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง  

ของขอมูล 

1.4-4-1 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ       กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-5-1 รายงานการประชุมประจาํกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-6-1 เว็บไซตสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-6-1 เว็บเพจสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-6-2 โครงการพัฒนาความรูศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กองพัฒนานักศึกษา 

1.4-6-3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และศิษยเกาฯ  คณะวิทยาการจัดการ 

 

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

ภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษาไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน (1.5-1-1) 

โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษา (1.5-1-2)  ซ่ึงประกอบดวย  รอง

อธิการบดีฝ าย กิจการนัก ศึกษา เปนประธาน

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เปนรองประธาน 

เจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา องคการ

นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาท้ัง  5 คณะ เปน

กรรมการ รองผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา            

เปนเลขานุการ รวมประชุมหารือคัดเลือก  โครงการ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

บรรจุลงในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ประจําป โดยกิจกรรมสามารถ  ทําใหผูเขารวมมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ 

ร า งกาย  และ คุณธรรมจริ ย ธรรม  สอดคล อ ง

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     ให เปน

บัณฑิต ท่ีไดมาตรฐานตามกรอบ ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให-

ดําเนินกิจกรรมในประเภทตองไปนี้ใหครบถวน 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา

สิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสร าง คุณธรรมและ

จริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยกองพัฒนา

นักศึกษา ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา

นักศึกษา เพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษาในการดําเนิน

กิจกรรมอยางนอย 5 ประเภท ตามกระบวนการวงจร

คุณภาพ (PDCA) จากกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี

กําหนดโดยสถาบัน (1.5-2.1) 

 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยสงเสริมการ

เตรียมความพรอมการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและ

ปลูกจิตสํานึกรักในสถาบัน 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษาโดย

สงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย  มี

มนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถปรับตัวและทํางานรวมกัน

เปนทีมได 

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษาเลือกเรียนตาม

อัธยาศัยนอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีเรียน โดยเปน

โครงการท่ีใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเอง

สามารถคิดวิเคราะห หาเหตุผลในการเลือกเรียนใน

สิ่งท่ีตนเองสนใจ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซ่ึงมี

โครงการยอยจํานวน 10 โครงการ ดังนี้ โครงการ

อบรมการเรียนรูอาชีพ , โครงการอบรม  การ

ถายภาพเบื้องตน , โครงการอบรมการปฐมพยาบาล

เบื้องตน , โครงการการฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ , 

โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมใบขับข่ี 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

, โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม 

Adobe Photoshop , โครงการการฝกอบรมทักษะ

การวายน้ําเบื้องตน , โครงการฝกโยคะเพ่ือสุขภาพ , 

โครงการ การฝกอบรมศิลปะปองกันตัว และโครงการ     

การฝกอบรมการพูดในท่ีสาธารณะ 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ (1.5-2.2) 

 - โครงการกีฬานองใหมตานภัยยาเสพติด Fleshy 

games โดยมีการแขงขันกีฬาพ้ืนบานและการทําสื่อ

รณรงคตานภัยยาเสพติด เพ่ือใหนักศึกษาไดทํา

กิจกรรมรวมกันและเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

รวมถึงใหนักศึกษารูถึงโทษของสิ่งเสพติด 

 - โครงการสงเสริมใหนักศึกษาเลือกเรียนตาม

อัธยาศัยนอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงมีโครงการ

ยอย 2 โครงการ ดังนี้ โครงการการฝกอบรมทักษะ

การวายน้ําเบื้องตนและโครงการฝกโยคะเพ่ือสุขภาพ 

ซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริมสุขภาพ ท้ังสุขภาพกายและ

จิต ทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม

(1.5-2.3) 

 - โครงการสิงห – อาสาพัฒนาชุมชน “สราง

หองสมุดบานดิน และการอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ 

โดยการสรางฝายชะลอน้ํา” เปนโครงการท่ีใหสงเสริม

ใหนักศึกษารู จักการพัฒนาสังคม และบําเ พ็ญ

ประโยชนเพ่ือสังคมโดยสวนรวม รวมถึงปลูกจิตสํานึก

ใ ห นั ก ศึ ก ษ า รู จั ก รั ก ษ า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม (1.5-2.4) 

 - โครงการปฐมนิเทศผูกู กยศ. และ กรอ. ตามเกณฑ

มาตรฐานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปน

โครงการท่ีสงเสริมใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจ

เรื่องการขอกูและการชําระหนี้คืนกองทุนฯและปลูก
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

จิตสํานึกใหนักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมในการเปน

ผูกู ท่ีดีและ เปนประโยชนในเรื่องการชําระหนี้คืน

กองทุนฯ ตอไปในอนาคต 

 - โครงการพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ และภาค 

กศ.พป. เปนโครงการท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรมในการแสดงความเคารพและระลึกถึง

พระคุณของบูรพาจารย ครูอาจารย ผูประสิทธิ์วิชา

ความรู 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (1.5-2.5) 

 - โครงการพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ และภาค 

กศ.พป. เปนโครงการท่ีใหนักศึกษาไดแสดงความ

เคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย  ครู

อาจารย ผูประสิทธิ์วิชาความรู รวมถึงใหนักศึกษาสืบ

สานและอนุรักษประเพณีท่ีสําคัญและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย 

 - โครงการบายศรีสูขวัญ เปนโครงการท่ีสรางขวัญ

และกําลังใจ เปนสิริมงคลแกนักศึกษา และคงไวซ่ึง

ประเพณีท่ีสําคัญและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษา ไดดํา เนินการจัดโครงการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการผูนํานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษา

สรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัยและสงเสริมให

นักศึกษาสามารถอยูรวมกันและสามารถทํางาน

รวมกันเปนทีมได และยังมีการใหความรูและทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา (1.5-3-1) 

และกองพัฒนานักศึกษาสนับสนุนใหนักศึกษาสราง

เครือขายภายนอกสถาบัน ในโครงการอบรมอบรม

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 โดยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐมเปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาเครือขาย

สถาบันการศึกษา 11 สถาบัน ซ่ึงมีสถาบันเครือขาย 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า , 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏ

น ค ร ป ฐ ม ,  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ท พ ส ต รี , 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม

ราชูปถัมภ ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร , 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  และสถาบัน

เทคโนโลยีแหงอโยธยา ซ่ึงมีการหมุนเวียนการเปน

เจ าภาพในการจัดโครงการในแตละป  ซ่ึง ในป

การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนเจาภาพ

ในการจัดโครงการ และในปการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม

ราชูปถัมภรับเปนเจาภาพตอไป (1.5-3-2) และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยคณะครุศาสตรไดมี

การจัดโครงการใหความรูและทักษะประกันคุณภาพ 

ระบบกลไกประกันคุณภาพ เนนหลักการ PDCA เพ่ือ

เตรียมความพรอมทางดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหกับนักศึกษาสายครูวิชาชีพ และให

นักศึกษาสามารถเรียนรูและมีการฝกปฏิบัติดวย

ตัวเอง ซ่ึงทําใหนักศึกษาไดรับความรู  สามารถ

นําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคตได (1.5-3-3) 

4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผล

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ   

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน

ครั้งตอไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษา ไดประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรมในการสํารวจความ     พึงพอใจของ

ผู เข ารวมโครงการ เ พ่ือวัดคุณภาพของการจัด

โครงการและไดจัดทํารายงานสรุปโครงการ เพ่ือ

สรุปผลการประเมินและ การดําเนินการ และเสนอ

ตอผูบังคับบัญชา (1.5-4-1)     
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษา ไดประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนการจัดกิจกรรม โดยมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรม ซ่ึงตั้ ง เปาหมายไว ท่ีรอยละ 80 ในทุก

กิจกรรม หรือบรรลุตามวัตถุประสงคมีคาเฉลี่ยไมต่ํา

กวา 3.51 และจัดกิจกรรมตามจํานวนกิจกรรมท่ี

วางแผนไว (1.5-5-1) 

6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยกองพัฒนา

นักศึกษามีการนําผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนการจัดกิจกรรม โดยมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมตางๆ และไดนําขอเสนอแนะจากการ

ประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักศึกษาของปการศึกษา 2558 เสนอในท่ี

ประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือรับทราบและ    เปน

แนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาในปการศึกษา 2559 ตอไป (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 5 ขอ  มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไมบรรลุ 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดออน แนวทางแกไข 

การใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

แกนักศึกษา 

ปการศึกษา 2559 ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ให

นักศึกษาแตละหมูเรียนจัดสงโครงการเขาประกวด เพ่ือ

วัดความรู  

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง  

ของขอมูล 

1.5-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-1-2 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา      กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2.1 โครงการสงเสริมใหนักศึกษาเลือกเรียนตามอัธยาศัยนอกเหนือจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2.1 โครงการอบรมการเรียนรูอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-1 โครงการอบรมการถายภาพเบื้องตน กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2.1 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2.1 โครงการการฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-1 โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมใบขับข่ี  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2.1 โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม Adobe 

Photoshop  

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2.1 โครงการการฝกอบรมทักษะการวายน้ําเบื้องตน กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-1 โครงการฝกโยคะเพ่ือสุขภาพ  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-2 โครงการกีฬานองใหมตานภัยยาเสพติด Fleshy games  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-2 โครงการการฝกอบรมทักษะการวายน้ําเบื้องตน กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-2 โครงการฝกโยคะเพ่ือสุขภาพ  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-3 โครงการสิงห – อาสาพัฒนาชุมชน  “สรางหองสมุดบานดิน และ

การอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ โดยการสรางฝายชะลอน้ํา”             

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-4 โครงการปฐมนิเทศผูกู กยศ. และ กรอ. ตามเกณฑมาตรฐาน

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง  

ของขอมูล 

1.5-2-4 โครงการพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พป.  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-5 โครงการพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พป. กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-2-5 โครงการบายศรีสูขวัญ  กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-3-2 โครงการอบรมอบรมประกันคุณภาพ แกนักศึกษา เครือขาย

สถาบนัการศึกษา  11 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

1.5-3-3 โครงการใหความรูและทักษะประกันคุณภาพ ระบบกลไกประกัน

คุณภาพ เนนหลักการ PDCA  

คณะครุศาสตร 

1.5-4-1 ผลการประเมิมความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-5-1 ผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงช้ี 2.1  : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

การเก็บขอมูล  : ปปฏิทิน 2558 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูจัดเก็บหลักฐาน  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมี

คุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการ

ไดตามแผนท่ีกําหนดไวท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ

สถาบันใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึง

รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและ

กําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน  : 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี

สามารถนํา ไปใชประโยชน ในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

มีระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารงานวิจัย ท่ี

สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย

และงานสรางสรรค โดยคนหาไดท่ีหนาเว็บไซต

สถาบันวิจัย และพัฒนา http://rdi.npru.ac.th  

ดังนี้ มีฐานขอมูลงานวิจัยท่ีมีกระบวนการ              

Pre-processing,Processing, Post-processingท่ี

สามารถติดตาม สืบคน งานวิจัยไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ คือ ระบบ NRMS (2.1.1.1) 

 มีเว็บไซต ท่ีเผยแพรขอมูลเก่ียวกับประกาศทุนวิจัย 

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ราคากลาง และ

รายละเอียดอ่ืนๆ (2.1.1.2) 

 มีเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอก สกว./  

วช. / สกอ. (2.1.1.3) 

  
 

องค์ประกอบที ่2 การดาํเนินงานตามพนัธกจิของหน่วยงาน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

   มีการเผยแพรเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 8 

Proceeding NPRU 8th หนาเว็บไซตโครงการ

(2.1.1.4) 

มีหลักเกณฑดานงานวิจัยฯ เชน หลักเกณฑการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยมนุษย (2.1.1.5) 

2 สนั บสนุ น พันธ กิ จด านการวิ จั ยหรื อ ง าน

สรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือ

หนวยวิ จัยหรืองานสร างสรรค  หรือ ศูนย

เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัย 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรคเชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

professor) 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนพันธกิจดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรค มีการสนับสนุนใหจัดต้ัง

หนวยวิจัย ศูนยวิจัยตางๆ  (2.1.2.1) ไดแก 

1. หนวยวิจัยท้ังสิ้น 7 หนวย ไดแก 

-หนวยวิจัยวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและวัสดุ

ชีวภาพ 

-หนวยวิจัยอัจฉริยภาพแหงเครื่องจักร 

-หนวยพุทธพัฒนวิจัยเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม

อยางยั่งยืน 

-หนวยวิจัยเทคโนโลยีระบบเครือขายเซนเซอรและ

สมองฝงตัว 

-หนวยวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปลาสวยงามเพ่ือ

การสงออก 

-หนวยวิจัยการเคลือบฟลมบางในสุญญากาศ 

-หนวยวิจัยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสดานการเกษตร

และพลังงาน 

2. ศูนยวิจัยท้ังสิ้น 2 ศูนย ไดแก 

-ศูนยวิจัยคณิตศาสตรประยุกตและบริสุทธิ์  

-ศูนยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล   

3.ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ 1 ศูนย ไดแก 

-ศูนย วิ จั ยแห งความเปน เลิ ศ เ พ่ือการจัดการ

ทรัพยากรน้ําท่ียั่งยืน 

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

อิเล็กทรอนิกส ผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซต 
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  http://arit.npru.ac.th/ สําหรับการ Download 

ว า ร ส า ร ใน ฐ าน ข อ มู ล  Springerlink เ ป น ต น 

(2.1.2.2) 

5. มีระบบ Single Sign On ท่ีระบุตัวตนผูใชงาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษา

ความปลอดภัยในการตรวจสอบ รวมท้ังมีระบบ

รักษาความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการดวย

ระบบ key card เขา - ออกทุกครั้ง (2.1.2.3) 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ระหวางวันท่ี 31 มีนาคม – 1  เมษายน 2559 ซ่ึง

เปน เว ที ในการนํ า เสนอผลงานวิ จั ยและงาน

สรางสรรค โดยรับเกียรติจาก พลเอกจรัล กุลละ

วณิชย นายกสมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

เปนองคปาฐกรอง เรื่อง “การสรางธรรมาภิบาลใน

ทองถ่ินเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา

ในประเทศพมา” และผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ 

พิศาลวานิช เปนองคปาฐกรอง เรื่อง“การเตรียม

หรือการพัฒนาความพรอมผูประกอบการภาครัฐ

และมหาวิทยาลัย ในกลุมจังหวัดภาคตะวันตก เพ่ือ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาใน

ประเทศพมา” โดยมีจํานวนบทความวิจัยท่ีสงเขา

รวมจํานวน 305 เรื่อง และไดรับการคัดเลือกและ

นําเสนอใหตีพิมพใน Proceeding จํานวน 261 

เรื่อง (2.1.2.4) 

3 จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรร

งบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรค 

ทุนวิจัยจํานวน 129 เรื่อง จํานวนเงิน 58,438,679

บาท แบงเปนงบประมาณรายไดและงบประมาณ

แผนดิน จํานวนเงิน 18,933,950 บาท งบประมาณ

ภายนอกจํานวนเงิน 39,504,729บาท (2.1.3.1) 
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4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.มีการสนับสนุนจัดทําวารสารวิจัยสหวิทยาการ

ไทย เปนจํานวน 6 Volume 50 เรื่อง เปนจํานวน

เงิน 2,404,480 บาท (รวมคาบริหารฯ) ซ่ึงเปดรับ

บทความท้ังสาขาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

เพ่ือรองรับงานวิจัยของอาจารย นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก (2.1.4.1) 

2. มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ท่ี 8 ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 31 มีนาคม–1 

เมษายน 2559 ซ่ึงเปนเวทีในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคจํานวน 239 เรื่อง 

เปนจํานวนเงิน 1,316,250 บาท (รวมคาบริหารฯ) 

(2.1.4.2) 

3. สนับสนุนทุนนําเสนอบทความวิจัย ณ ตาง 

ประเทศ จํานวน 2 ทุน เปนจํานวนเงิน 97,100 

บาท (2.1.4.3) 

4. สนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย ท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จํานวน 24 เรื่อง เปน

จํานวนเงิน 77,748 บาท (2.1.4.4) 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มี

การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดโครงการพัฒนา

สมรรถนะอาจารยและนักวิจัย จํานวน 4 โครงการ 

ดังนี ้

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรม

การวิ จั ย ในมนุษย และการทบทวนพิจารณา

โครงการวิจัย ใหแกอาจารยผูทํางานวิจัยทีเก่ียวของ

กับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว  

เปนจํานวนเงิน 574,860 บาท จัดข้ึนวันท่ี 5 – 7 

พ.ย. 2558 (2.1.5.1) 

1.2 โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย ดานวิชาการและการวิจัยเพ่ือเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ เปนจํานวนเงิน 18,820 บาท จัดข้ึน 
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  วันท่ี 17 ธ.ค. 2558 (2.1.5.2) 

1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยสถาบัน  

R to R เพ่ือพัฒนาองคกรท่ียั่งยืน เปนจํานวนเงิน 

50 ,000 บาท จัดข้ึนวันท่ี 18 - 19 พ.ย. 2558 

(2.1.5.3) 

1.4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 

ระหวางวันท่ี 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ซ่ึง

เปน เว ที ในการนํ า เสนอผลงานวิ จั ยและงาน

สรางสรรคจํานวน 239 เรื่อง เปนจํานวนเงิน 

1,316,250 บาท (รวมคาบริหารฯ) (2.1.5.4) 

 

2. มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักวิจัย ดังนี้ 

    2.1 สนับสนุนทุนนําเสนอบทความวิจัย ณ ตาง 

ประเทศ จํานวน 2 ทุน เปนจํานวนเงิน 97,100 

บาท (2.1.5.5) 

    2.2 สนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย 

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จํานวน 24 เรื่อง 

เปนจํานวนเงิน 77,748 บาท (2.1.5.6) 

 

3. มีการยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคดีเดน มีการมอบเกียรติบัตร

ใหกับนักวิจัยท่ีมีบทความวิจัยดีเดน จํานวน 8 เรื่อง 

เชน อาจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี ฯลฯ ใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 ฯ (2.1.5.7) 

6 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์

ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีนําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกเพ่ือชวย

ในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ดังนี้ 

1. มีคําสั่งอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา ท่ี มีองคประกอบของผู เชี่ ยวชาญจาก

ทรัพยสินทางปญญา และบุคลากรท่ีเ ก่ียวกับ

ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย (2.1.6.1) 
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  2. คู มือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาซ่ึง

ประกอบดวยแนวทาง หลักเกณฑ คําแนะนําท่ี

สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัยท่ีตองการ

(2.1.6.2) 

3. จดอนุสิทธิบัตรจํานวน 3 เรื่อง และไดรับการจด

ทะเบียนลิขสิทธิ์ คุมครองประเภทงานวรรณกรรม 

จํานวน 222 เรื่อง (2.1.6.3) 
 

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 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน   บรรล ุ

ไมบรรลุ 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีอาจารยท่ีมีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย - 
 
 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล 

2.1.1.1 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัยระบบ NRMS สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.1.2 เว็บไซตสถาบันวิจัย ท่ีใหขอมูลเก่ียวของกับงานวิจัย เชน ประกาศทุนวิจัย

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ราคากลาง และรายละเอียดอ่ืนๆ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.1.3 เว็บไซตสถาบันวิจัยเว็บไซตประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอก สกว./วช. / 

สกอ. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.1.4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมฯ หนาเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 56  

 



หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล 

2.1.1.5 ประกาศหลักเกณฑดานงานวิจัยฯ เชน หลักเกณฑการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยมนุษยและสัตวหนาเว็บไซตสถาบันวิจัยฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.2.1 ประกาศทุนสนับสนุนการจัดตั้งหนวยวิจัย ศูนยวิจัย และศูนยวิจัยแหงความ

เปนเลิศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.2.2 เว็บไซตการคนควาขอมูลของสํานักวิทยบริการฯ (หองสมุด) สํานักวิทยบริการฯ 

2.1.2.3 การดูแลระบบ Single Sign On ในการใชงานอินเทอรเน็ต ศูนยคอมพิวเตอร 

2.1.2.4 หนังสือเชิญองคปาฐกหลักในการบรรยายงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.3.1 รายงานสรุปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจาํป 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.4.1 วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.4.2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.4.3 ประกาศทุนสนับสนุนการนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.4.4 ประกาศคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและการ

ทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบ การสอนภายใต

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานวิชาการและการวิจัยเพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยสถาบัน  R to R เพ่ือพัฒนาองคกร

ท่ียั่งยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งท่ี 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.5 ประกาศทุนสนับสนุนการนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.6 ประกาศแจงผลทุนสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.5.7 เกียรติบัตรนักวิจัยท่ีมีบทความวิจัยดีเดนงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 8 ฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.6.1 คําสั่งอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.6.2 คูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1.6.3 อนุสิทธิบัตร และไดรับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ คุมครองประเภทงาน

วรรณกรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบงช้ี 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ประเภทของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 

การเก็บขอมูล  : ปปฏิทิน 2558 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูจัดเก็บหลักฐาน  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี  ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

สถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุน

ภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนน

การวิจัย 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนั) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได  =   

 

รายงานผลการดําเนินการ 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน (แผนดิน + รายได) จํานวน

13,329,500 บาท 

จํานวนเงินงบประมาณภายนอก 12,014,339 บาท 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 25,343,839 บาท (2.2.1) 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา(ไมรวมลาศึกษาตอ) 147.5 คน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 171,822.64 บาท 

คะแนนท่ีได 5.00 คะแนน  

 

 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจยัของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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2. คณะพยาบาลศาสตร 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน (แผนดิน + รายได)  

913,650 บาท 

จํานวนเงินงบประมาณภายนอก 2,462,880 บาท 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 3,376,530 บาท (2.2.2) 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 28.5 คน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 118,474.73 บาท 

คะแนนท่ีได 5.00 คะแนน 

 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย

ประจาํและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน (แผนดิน + รายได) 

2,067,200 บาท 

จํานวนเงินงบประมาณภายนอก 2,060,000 บาท 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 4,127,200 บาท (2.2.3) 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 138.5คน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 29,799.28 บาท 

คะแนนท่ีได 5.00 คะแนน 
 

4. คณะวิทยาการจัดการ 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

4 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน(แผนดิน + รายได)

3,933,450 บาท 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 720,000 บาท 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 4,653,450 บาท (2.2.4) 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 69.5 คน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตออาจารยประจํา 66,956 บาท 

คะแนนท่ีได 5.00 คะแนน 
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5. คณะครุศาสตร 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

5 จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน 65,000 บาท 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก 2,221,000 บาท 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนท้ังหมด 1,286,000 บาท (2.2.5) 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมลาศึกษาตอ) 52.5 คน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตออาจารยประจํา 24,495.23 บาท 

คะแนนท่ีได 4.90 คะแนน 
 

คะแนนท่ีไดในระดับสถาบันฯ คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดเทากับ 5.00 คะแนน 

 โดยมี 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   คาคะแนนท่ีได 5.00 คะแนน 

 คณะพยาบาลศาสตร    คาคะแนนท่ีได 5.00 คะแนน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คาคะแนนท่ีได 5.00 คะแนน 

 คณะวิทยาการจัดการ    คาคะแนนท่ีได 5.00 คะแนน 

 คณะครุศาสตร     คาคะแนนท่ีได  4.90 คะแนน 

สรุปคะแนนรวม 4.98 คะแนน 

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 4 คาเฉลี่ย 4.98 4.98 คะแนน   บรรล ุ

ไมบรรลุ 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสนับสนุนการวิจัย เพ่ิมเจาหนาท่ีและมีระบบ ICT ท่ีสมบูรณ 
 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 

2.2.1 รายงานการประเมินตนเอง (รอบ 12 เดือน) ประจําปการศึกษา 2558 

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 

2.2.2 รายงานการประเมินตนเอง (รอบ 12 เดือน) ประจําปการศึกษา 2558 

ของคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาล

ศาสตร 

2.2.3 รายงานการประเมินตนเอง (รอบ 12 เดือน) ประจําปการศึกษา 2558 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

2.2.4 รายงานการประเมินตนเอง (รอบ 12 เดือน) ประจําปการศึกษา 2558 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

2.2.5 รายงานการประเมินตนเอง (รอบ 12 เดือน) ประจาํปการศึกษา 2558 

ของคณะครุศาสตร 

คณะครุศาสตร 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ประเภทของตัวบงช้ี  : ผลลัพธ 

การเก็บขอมูล  : ปปฎิทิน 2558 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูจัดเก็บหลักฐาน  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค

ข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ

เปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาตวิาจางใหดําเนินการตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา

ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้  

 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ 

นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
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เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ  : 
 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

                คะแนนท่ีได = 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต

วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจยั  x  5 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจยัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยx 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัท้ังหมด 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน 

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

ผลการดําเนินงาน 

• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอมูล 
รวม 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 157.00 

จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)  

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 94*0.2 = 18.80 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40) 13*0.40 = 5.20 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 5*0.60 = 3.00 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 8*0.80 = 6.40 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00) 22*1.0 = 22.00 

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 55.40 

รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 35.28 

คะแนนของตัวบงชี ้ 5.88 

 

• คณะพยาบาลศาสตร 

ขอมูล 
รวม 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 30.50 

จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)  

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 14*0.2=2.80 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40)  

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 2*0.6 = 1.20 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 2*0.8 = 1.60 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00)  

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 5.60 

รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 18.36 

คะแนนของตัวบงชี้ 3.06 
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• คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ขอมูล 
รวม 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 144.50 

จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)  

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 30*0.2 = 6.00 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40) 2*0.4 = 0.80 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 3*0.6 = 1.80 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 3*0.8 = 2.40 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00) 3*1 = 3.00 

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 14.00 

รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 9.69 

คะแนนของตัวบงชี ้ 2.42 

 

• คณะวิทยาการจัดการ 

ขอมูล 
รวม 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 69.50 

จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)  

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 15*0.2 = 3.00 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40) 2*0.4 = 0.80 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 6*0.6 = 3.60 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 6*0.8 = 4.80 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00)  

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 12.20 

รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 17.55 

คะแนนของตัวบงชี ้ 4.39 
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• คณะครุศาสตร 

ขอมูล 
รวม 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 54.50 

จํานวนรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (ชิ้นงาน)  

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 15*0.2 = 3.00 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.40)  

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 6*0.6 = 3.60 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 1*0.8 = 0.80 

- จํานวนงาน (คาน้ําหนัก 1.00)  

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 7.40 

รอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักตอจํานวนอาจารย 13.58 

คะแนนของตัวบงชี ้ 3.40 

 

สรุปผลคะแนนของแตละคณะ 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    คะแนนของตัวบงชี้เทากับ  5.00 

- คณะพยาบาล    คะแนนของตัวบงชี้เทากับ  3.06 

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คะแนนของตัวบงชี้เทากับ  2.42 

- คณะวิทยาการจัดการ   คะแนนของตัวบงชี้เทากับ  4.39 

- คณะครุศาสตร    คะแนนของตัวบงชี้เทากับ  3.40 

- สรุปคะแนนรวม    คะแนนของตัวบงช้ีเทากับ  3.65 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 3 คาเฉลี่ย  3.65 3.65  คะแนน   บรรล ุ

 ไมบรรลุ 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยไดจัดเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการใหแกอาจารย และนักวิจัย  (งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 7 ) 

ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งถัดไป ตองให

อาจารย นักศึกษา สงผลงานเขารวมตีพิมพมากข้ึน 
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จุดออน แนวทางแกไข 

อาจารยมีภาระงานมากทําใหไมสามารถทําวิจัยได และ

เขียนบทความวิจัยได 

ใหมหาวิทยาลัยลดภาระงาน และมีขอบังคับท่ีชัดเจนใน

การทําวิจัย และเขียนบทความวิจัย 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล 

2.3.1 หลักฐานตัวบงชี้ท่ี 2.3 ของคณะตางๆ  

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- คณะพยาบาลศาสตร 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- คณะครุศาสตร 

งานวิจัยและพัฒนา 

2.3.2 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

งานวิจัยและพัฒนา 

2.3.3 คําสั่งไปราชการตางประเทศ  เขารวมประชุมวิชาการ ณ ตางประเทศ งานวิจัยและพัฒนา 

2.3.4 ประกาศมหาวทิยาลัย เรื่อง แจงผลการพิจารณาทุนสนับสนุน

คาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

ประจําป 2558 

งานวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  : การบริการวิชาการแกสังคม 

ประเภทของตัวบงช้ี : กระบวนการ   

การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูจัดเก็บหลักฐาน  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี    

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ท้ัง

การบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายได และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิด

ผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน  : 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

-มหาวิทยาลัย มีการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการบริการวิชาการ โดยคณะอนุกรรมการ

ท้ังหมดได เข าร วมประชุมและกําหนดชุมชน

เปาหมาย พ้ืนท่ีในการใหบริการ ท่ีสอดคลองกับ

นโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดย

กําหนดเปนหลักเกณฑใหทุนสนับสนุนโครงการ

บริการวิชาการ แบงออกเปน 4 กลุมโครงการ โดย

พ้ืนท่ีดําเนินโครงการจะคัดเลือกจากพ้ืนท่ี จาก

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบเปนหลัก และนําขอมูล

พ้ืนฐานจากฐานขอมูลในการพัฒนา คือ ขอมูลทุน

และศักยภาพทุนทางสังคม จาก 30 ตําบล โดย

กระบวนการวิจัยชุมชนดวยการวิจัยเชิงชาติพันธุ

วรรณาแบบเรงดวน (Rapid Ethnographic 

Community Assessment Process: RECAP) 

1) ชุมชนตนแบบท่ีมีความสามารถในการบริหาร

องค์ประกอบที3่  การบริการวชิาการแก่สังคม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

จัดการตนเองท่ีดี: รวมใจราชภัฏเพ่ือการพัฒนา 

เลือกพ้ืนท่ี อ.บางเลน อ.สามพราน อ.นครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม 

2) โครงการพัฒนาเชิ งพาณิชยร วมกับ SME/ 

ภาคอุตสาหกรรม เลือกพ้ืนท่ี เขตจังหวัดนครปฐม 

และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

3) โครงการบริการวิชาการแกสังคมโดยการถายทอด

เทคโนโลยีจากงานวิจัย เลือกพ้ืนท่ี เขตจังหวัด

นครปฐม 

4) โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดําริ

เลือกพ้ืนท่ี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 และ 

โรงเรียนภายใตโครงการกองทุนการศึกษาในพ้ืนท่ี 

อําเภอดานชาง จ.สุพรรณบุร ี

และนําเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ

บริการวิชาการ (3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 

3.1.1.5, 3.1.1.6) 

2 จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

-คณะกรรมการบริการวิ ชาการได จั ด ทําแผน 

ปฏิบัติการการใหบริการวิชาการ โดยนําตัวบงชี้จาก

แผนกลยุทธและยุทธศาสตรบริการวิชาการท่ีเปนตัว

บงชี้ดานบริการวิชาการแกสังคม มาวางแผนรวมกับ

อาจารยและความตองการของชุมชนท่ีเก่ียวของ มา

กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการฝกอบรม 

1) มหาวิทยาลัย ไดจัด“โครงการเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาผูประกอบการ SMEsและผลิตภัณฑโครงการ 

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)” เพ่ือพัฒนา

ทักษะ องคความรู และเสริมสรางศักยภาพของ

ผูประกอบการใหมีความคิดสรางสรรค สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีมีความแตกตางและ

โดดเดนท่ีตรงกับความตองการของตลาดโดยใชภูมิ

ปญญาเปนเครื่องมือตอยอดการพัฒนาสําหรับ

 69  

 



ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ผูประกอบการ 

2) มหาวิทยาลัย ได เขารวมประชุมหารือแนว

ทางการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน สังกัด

กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนท่ี 13 

3) มหาวิทยาลัย ไดเขารวมโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ขีดความสามารถชุมชนทองถ่ินจัดการตนเองพ้ืนท่ี

ภาคกลางตะวันตก (3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 

3.14.2.4) 

3 ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและ

มีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

-มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการโครงการเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาผูประกอบการ SMEsและผลิตภัณฑ

โครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไปยัง

พ้ืนท่ีเปาหมายโดยประชาสัมพันธผานทางสํานักงาน

พาณิชยจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

มีผูประกอบการสนใจเขารวม โดยมีการคัดเลือก

ผูประกอบการท่ีเหมาะสมเขารวมโครงการพัฒนา

ทักษะองคความรู  และเสริมสรางศักยภาพของ

ผูประกอบการ ใหมีความคิดสรางสรรค สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีมีความแตกตางและ

โดดเดนท่ีตรงกับความตองการของตลาดโดยใช                

ภูมิปญญาเปนเครื่องมือตอยอดการพัฒนาสําหรับ

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ ท า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย                            

มีคณะกรรมการประเมินและติดตามผลโครงการไป

ยังผูประกอบถึงผลตอบรับหลังของผลิตภัณฑท่ีได

เขารวมโครงการ อาทิ 

-กลุ มทอผาบานหนองลิง  ไดผลตอบรับดีมาก  

ยอดผลิตไมทัน จากเดิมท่ียังไมพัฒนา ผืนละ 650 

บาทและเม่ือไดเขารวมพัฒนาแลว สามารถขายได      

ผืนละ 3500 บาท 

-ผูประกอบการบริษัทขนมแมเอย-เปยะแอนดพาย 

(2003) เขารวมพัฒนาในผลิตภัณฑขาวเหนียว

ทุ เรี ยน  เ พ่ือ ให มีอายุ การ เ ก็บรั กษาไดนาน ท่ี
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

อุณหภูมิหอง และสามารถสงออกตางประเทศได 

ส า ม า ร ถ ส ร า ง มู ล ค า เ พ่ิ ม มี อ อ เ ด อ ร ส ง อ อ ก

ตางประเทศโซนเอเชีย อาทิ ประเทศจีน เปนตน 

(3.1.3.1) 

4 ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

-มหาวิทยาลัย  ไดดํ า เนินการโครงการพัฒนา

ผูประกอบการ SMEs และ ผลิตภัณฑโครงการ  

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) มาอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตปการศึกษา 2556 จนมาถึงป 2558 เพ่ือ

พัฒนาทักษะ องคความรู และเสริมสรางศักยภาพ

ผลิตภัณฑของผูประกอบการเชนกลุมทอผาบาน

หนองลิง ขนมแมเอยเปนตนไดเขามารวมโครงการ

ดังกลาวอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2557 จน

มาถึงปการศึกษา 2558 เปนเวลา 3 ปแลว โดย

ผูประกอบการนําผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาไปตอ

ยอด เพ่ิมมูลคาของสินคา 

-มหาวิทยาลัย  ได ดํ า เนิ น งาน เ พ่ือสนองแนว

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  ตามโครงการสง เสริม คุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีการจัด

กิจกรรมพัฒนาท้ังดานวิชาการและสังคมใหกับครู

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับ

การตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 ท้ัง 13 โรงเรียน 

ครอบคลุมในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียน

ภายใตโครงการกองทุนการศึกษาในพ้ืนท่ี อําเภอ

ดานชาง จ.สุพรรณบุรี (3.1.4.1) 

5 สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องคการเปาหมาย 

-มหาวิทยาลัยสามารถสรางเครือขายความรวมมือ

กับหนวยงานตาง ๆอาทิ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใ น โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ิ ม ขี ด

ความสามารถเสริมทักษะนักจัดการขอมูลเพ่ือการนํา

ใช พัฒนาชุมชนทอง ถ่ิน  และจัด โครงการเชิ ง

ปฏิบัติการการพัฒนาผูประกอบการ SMEsและ
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ผลิตภัณฑโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ 

(OTOP) รวมสํานักงานพาณิชยจังหวัดนครปฐม 

สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม และจังหวัด

ใกลเคียง (พ้ืนท่ีการดําเนินงานพ้ืนภาคกลางฝง

ตะวันตก 13 จังหวัด ประกอบดวย ชัยนาท สิงหบุรี 

อางทอง สุพรรณบุรี อยุธยา กาญจนบุรี นนทบุรี 

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี 

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ) ดําเนินงานในรูปแบบ

คณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนในดานการบริการวิชาการ

แกสงัคม 

-มหาวิทยาลัย ดําเนินงานเพ่ือสนองแนวพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สงเสริมพัฒนาสื่อการเรียนรู พัฒนาทักษะการสอน

ใหครู สงเสริมกิจกรรมใหกับนักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตะเวน

ชายแดนท่ี 13 และโรงเรียนภายใตโครงการกอง

ทุนการศึกษาในพ้ืนท่ี อําเภอดานชาง จ.สุพรรณบุรี

(3.1.5.1) 

6 ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน

บริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม    

ขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวา

รอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้

ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 

- คณาจารยจากคณะตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได

มีสวนรวมในการดําเนินการบริการทางวิชาการแก

สังคมโดยมีจํานวนอาจารยเขารวมท้ังหมด 114 คน 

จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 449 คน โดยแบงเปน 

1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24 คน 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 38 คน 

3) คณะครุศาสตร 24 คน 

4) คณะวิทยาการจัดการ  22 คน 

5) คณะพยาบาลศาสตร  6 คน 

คิดเปนรอยละ 25.39 (3.1.6.1) 
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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  บรรล ุ

  ไมบรรลุ 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-มีงานบริการวิชาการท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของชุมชน และสังคม-มีวิทยากรท่ีมี

ศักยภาพสามารถจัดโครงการ เพ่ือสนองตอบความ

ตองการของหนวยงานหรือชุมชนไดหลากหลาย 

- 

 

จุดออน แนวทางแกไข 

- บุคลากรมีภาระงานสอนมาก 

- ขาดการนําผลวิจัยไปประยุกตใชในการบริการ

วิชาการแกสังคม 

- ขาดสิ่งจูงใจในการดําเนินงานดานการใหบริการ

วิชาการ 

- 

 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 

3.1.1.1 รายงานการประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการบริการวิชาการ 

ครั้งท่ี 3/2558, 4/2558 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.1.2 หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ 2559 กลุมโครงการชุมชนตนแบบท่ีมีความสามารถในการ

บริหารจัดการตนเองท่ีดี : รวมใจราชภัฏเพ่ือการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 

3.1.1.3 หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ 2559 กลุมโครงการบริการวิชาการแกสังคมโดยการถายทอด

เทคโนโลยีจากงานวิจัย 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.1.4 หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ 2559 กลุม โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดําริ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.1.5 หลักเกณฑการใหทุนโครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย 

รวมกับ SME/ ภาคอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2559 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.1.6 รายงานการประชุมกรรมการบริการวิชาการ ครั้งท่ี 4/ 2559 5/2559 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.2.1 แผนปฏิบัติการการใหบริการวิชาการ งบประมาณแผนดินประจําป 2559 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.2.2 “โครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑ

โครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)” 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.2.3 หนังสือประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 

สังกัดกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนท่ี 13 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.2.4 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถชุมชนทองถ่ินจัดการตนเองพ้ืนท่ี

ภาคกลางตะวันตก 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.3.1 โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และ ผลิตภัณฑโครงการ หนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.4.1 ผลการดําเนินโครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และ ผลิตภัณฑโครงการ 

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขีดความสามารถเสริม

ทักษะนักจัดการขอมูลเพ่ือการนําใชพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และพิธีลงนาม

ความรวมมือ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

3.1.6.1 จํานวนคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมดําเนินการตามแผน

บริการทางวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2559 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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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 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดตั้งสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ 

และเปนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ชุมชน และองคกรทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยมีรองอธิการบดีกํากับดูแลงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ซ่ึงมีการกําหนดผูรับผิดชอบดังนี้   

 1. ผูชวยศาสตราจารยจักษ  จินดาวัฒน ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ท่ี 15/2556 เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 

(4.1.1-1) 

 2. อาจารยนิพา  ผลสงเคราะห ดํารงตําแหนง

รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ

อาจารยเกงกาจ  ตนทองคํา ดํารงตําแหนงผูชวย

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 104/2559 เรื่อง 

องคประกอบที่  4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

แตงตั้งรองและผูชวยผูอํานวยการสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 13 มกราคม 2559 (4.1.1-2) 

 3. คณะกรรมการประจาํสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ท่ี 6/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 2 เมษายน 2559 

(4.1.1-3)   

 4. คณะกรรมการดําเนินงานประจําสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ท่ี 167/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานประจาํสํานักศิลปะและวฒันธรรมใหม   

สั่ง ณ วันท่ี 29 มกราคม 2557 (4.1.1-4) 

 5. คณะกรรมการเครือขายงานดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ท่ี 1503/2557 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการเครือขายงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2557  

(4.1.1-5) ซ่ึงเปนการรวมมือกับหนวยงานภายใน 

ไดแก คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองพัฒนา

นักศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม   

2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให

สามารถดําเนินงานไดตามแผน 

 

 

 

 

การจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ดําเนินการโดย 

 1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2559 

โดยนําประเด็นยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ      

มากําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1.2-1) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมกําหนดโครงการ

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

ท่ีมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ จํานวน 10 โครงการ 

ตามคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 (4.1.2-2)  

 3. จัดทําแผนปฏิบัติราชการดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ถายทอดแผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติ ใหเกิดการ

ดําเนินงานตามกลยุทธท่ีตั้งไว ประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ การกําหนดผูรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณ 

(4.1.2-3) 

3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการโดยรายงาน

ผลการดําเนินงานรายไตรมาส หลังจากสิ้นสุดไตรมาส

แลวไมเกิน 15 วัน ซ่ึงรายงานตอกองนโยบายและ

แผน เพ่ือเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ตอไปโดยรายละเอียดระบุถึงผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด และตัวชี้วัดสะสม ชี้แจง

เหตุผล ปญหา/อุปสรรค หากมีโครงการ/กิจกรรมท่ี

ยังไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว (4.1.3-1) 

 ไตรมาสท่ี 1 ระหวาง 1 ต.ค. 58-31 ธ.ค. 58 

 ไตรมาสท่ี 2 ระหวาง 1 ม.ค. 59-31 มี.ค. 59 

 ไตรมาสท่ี 3 ระหวาง 1 เม.ย. 59-30 มิ.ย. 59 

 ไตรมาสท่ี 4 ระหวาง 1 ก.ค. 59-30 ก.ค. 59 

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนะธรรม 

ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนะธรรม ดําเนินการโดย 

 1. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดาน
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จะมีการกํากับ

ติดตาม 2 ระยะดวยกัน โดยรอบท่ี 1 หลังจากมีการ

ดําเนินงานตามแผนเสร็จสิ้นแลว 6 เดือน (4.1.4-1) 

และรอบท่ี 2 หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแลว 12 เดือน 

(4.1.4-2) รายงานผลการดําเนินงานกับกองนโยบาย

และแผน 

 2. การประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้น

ปงบประมาณ จะมีรายงานผลการประเมินดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ 

ตอคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ือแสดงความคิดเห็นวิเคราะห จุดแข็ง/แนวทาง

เสริม การแกไขปญหาเพ่ือลดอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก

การดําเนินงานท่ีผานมาแลว (4.1.4-3)  

5.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลวิเคราะห จุดแข็ง/แนวทางเสริม การแกไขปญหา

เพ่ือลดอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานท่ีผานมา

ในปงบประมาณ 2558 จะถูกนํามาสูการปฏิบัติจริง

โดยใชผลการวิเคราะหนั้น มาปรับใชในโครงการ 

หรือกิจกรรมท่ีมีความตอเนื่อง ซ่ึงมีการดําเนินงาน

ทุกป เชน กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

สงกรานต ประจําป 2558 และกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต ประจําป 2559  

(4.1.5-1) 

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ

บริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก (4.1.6-1) 

 1. พิพิธภัณฑหอศิลปะและวัฒนธรรม แหลงรวม

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมตั้งแตกอนประวัติศาสตร 

โดยเฉพาะศิลวัฒนธรรมทวารวดี 

 2. การจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมโดยรวมมือกับหนวยงานภายในและ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา 

อาจารย บุคลากร และประชาชนในทองถ่ินไดเขา

รวมกิจกรรม 

 3. การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารดาน

กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในรูปแบบตาง ๆ  

  3.1 เว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

   3.2 เว็บไซตขาวประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

  3.3 เฟซบุกสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.

นครปฐม  

  3.4 เฟซบุกหนวยอนุรักษ สวล. และ

ศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 

  3.5 วีดีโอ ผานชองทาง 

http://dept.npru.ac.th/iptv/ 

  3.6 วีดิโอ ผานชองทาง youtube 

  3.7 ปายประชาสัมพันธ/บอรดประจําสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

  3.8 ไวนิลประชาสัมพันธ 

  3.9 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม 

  3.10 เว็บไซตและเอกสารโฮมรูม/กยศ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  3.11 จดหมายขาวเฟองฟา และวารสาร

เฟองฟา 

7 เผยแพรกิจกรรมหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ียอมรับในระดับชาติ 

- 
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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 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีแหลงขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดี            

ท่ีสามารถเผยแพรและเปดเปนศูนยการเรียนรู 

นอกหองเรียนไดในมิติของนิทรรศการถาวร 

สงเสริมการใชประโยชนจากแหลงความรูในมิติของ

นิทรรศการถาวร เชน เปนสวนหนึ่งในการเรียนการ

สอนในรายวิชาตาง ๆ เชน รายวิชาสุนทรียภาพของ

ชีวิต รายวิชาทวารวดีศึกษา และสงเสริมการเปนแหลง

เรียนรูตลอดชีวิต 
 

รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 

4.1.1-1 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 15/2556 เรื่อง แตงตั้ง

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 104/2559 เรื่อง แตงตั้งรองและผูชวย

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 13 มกราคม 2559 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 6/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันท่ี 2 เมษายน 2559 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 167/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหม สั่ง ณ วันท่ี 29 มกราคม 

2557 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 1503/2557 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการเครือขายงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

สั่ง ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2557 

สํานักศิลปะฯ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือ

แหลงของขอมูล 

4.1.2-1 แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2559  สํานักศิลปะฯ 

4.1.2-2 คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักศิลปะฯ 

4.1.2-3 แผนการปฏิบัติราชการดานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.3-1 รายงานผลการดําเนินตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

รายไตรมาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.4-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 รายงานรอบ 6 เดือน 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.4-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานรอบ 12 เดือน 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.4-3 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

สํานักศิลปะฯ 

4.1.5-1 รายการการดําเนินงานตามแนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรค  สํานักศิลปะฯ 

4.1.6-1 การเผยแพรงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ สํานักศิลปะฯ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1   : การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม 

  พันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 

ประเภทของตัวบงช้ี :   กระบวนการ 

การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :  
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงาน

ผานคณะดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให

สอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห 

SWOTกับวิสัย ทัศนของสถาบัน และ

พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา

เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย

ของแผนกลยุทธ  

5.1.1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOTกับ

วิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน

และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตาม

ตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดพัฒนาแผนกลยุทธจาก

ผลการวิเคราะห SWOTกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและพัฒนา

ไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ

เวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

ดังนี ้

1. การวิเคราะห SWOT กับ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้ งคณะทํางานวิเคราะหและ

ประเมินสภาพแวดลอม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ดังคําสั่ ง

มหาวิทยาลัยฯ ท่ี 2684/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะห

และประเมินสภาพแวดลอม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 
 
องคประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

นครปฐม พ.ศ. 2557-2561 (5.1.1.1) เปนตัวแทนจากทุก

หนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะทํางานฯ ชุดดังกลาวไดประชุม

รวมกันในวันพุธท่ี 23 มกราคม 2556 ดัง บันทึกขอความท่ี 

24/2556 ลงวันท่ี 16 มกราคม  2556 (5.1.1.2) เพ่ือทบทวน 

SWOT วิเคราะหและประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

ของมหาวิทยาลัยในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตดังเอกสาร

ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทํา

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 1 ประจําป

งบประมาณ 2557-2561 หนา 2 (5.1.1.3) และนําขอมูลจากการ

วิเคราะหมาจัดทําแบบประเมิน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูมี

สวนไดสวนเสีย ซ่ึงไดแก ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา

และบุคคลภายนอกอยางท่ัวถึงและครอบคลุมในทุกดานดวย

หลักการมีสวนรวม โดยใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมแสดงความ

คิ ด เ ห็ น ผ า น แ บ บ ส อ บ ถ า ม อ อ น ไ ล น ดั ง ข อ มู ล จ า ก 

URL:https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0

AnPQ2PpsHAipdEZycnJRZFBHSHNQYzVVTTk4WHZJd2c#i

nvite  (5.1.1.4) และไดสรุปผลจากการตอบแบบสอบถามและ

เชิญคณะทํางานวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอม (SWOT) 

กําหนดน้ําหนักของแตละประเด็นเพ่ือนํามาประกอบการกําหนด

ตํ าแหน งทางยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลั ยฯ  ดั ง เอกสาร

ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทํา

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ครั้งท่ี 1) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 หนา 5 (5.1.1.5) และไดผานความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ ครั้ง ท่ี  2/2556 วันท่ี 16 กุมภาพันธ  2556 

(5.1.1.6) จึงไดนําผลการวิเคราะห SWOT มาจัดทํา TOWS 

MATRIX เพ่ือใหไดมาซ่ึงประเด็นกลยุทธ และทําใหเห็นทิศทางและ

แนวโนมของมหาวิทยาลัย สามารถกําหนดวิสัยทัศนและแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 

2557-2561 แผนระยะ 5 ป ดังเอกสารวิสัยทัศนและทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หนา13 (5.1.1.7) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพ ทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับ

ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2558) (5.1.1.8) เพ่ือทบทวนประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงคตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ และ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในเชิงรุกโดยแยกตาม 9 

แผนงาน ไดแก แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนบริหารจัดการ 

แผนวิชาการ แผนพัฒนานักศึกษา แผนวิจัย บริการวิชาการ แผน

ศิลปวัฒนธรรม แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนภูมิ 

สถาปตยและความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับท่ี 11 (2555-2559) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 

11 (2555-2559) แผนพัฒนาจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (พ.ศ.

2557-2560) แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2557-2560) 

ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยดานการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได

ประเมินความสําเร็จของผลการดําเนินงานในแตละกลยุทธตาม

แผนยุทธศาสตร ไดดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดหรือไมในป

ท่ีผานมาและมีแนวทางการดําเนินงานอยางไรในปตอไป ดังแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2558)  (5.1.1.9) 

ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ ง ท่ี 

5/2558 วันเสารท่ี 2 พฤษภาคม 2558 และไดถายทอดตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตร ลงสูคณะ/สํานัก/สถาบัน โดยการลงนามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 ระหวาง 

อธิการบดีและรองอธิการบดี/คณะบดี/ผูอํานวยการสํานักและ

สถาบัน (5.1.1.10) และไดจัดพิมพแผนยุทธศาสตรในรูปแบบของ

ส มุดบัน ทึกแจกให กับบุ คลากรภาย ในมหาวิทยาลั ยและ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

บุคคลภายนอกใหทราบถึงทิศทางของแผนยุทธศาสตรดัง NPRU 

Strategic Plan Handbook (5.1.1.11) และประชาสัมพันธผาน

เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว 

3. แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลั ยฯ  ได จัด ทําแผนปฏิบั ติ การตามแผน

ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปงบประมาณ  

2560 ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พรอมท้ัง

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายเพ่ือประเมินความสําเร็จ กําหนดรอง

อธิการบดีท่ีกํากับดูแลและหนวยงานผูรับผิดชอบแตละโครงการ 

ดังแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจําปงบประมาณ 2559 โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยดัง เอกสารรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2558 วันเสารท่ี 5 กันยายน 2558 และ 

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดัง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

9/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2559 (5.1.1.12) 

 

4. การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําปและแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการตามแผน

ยุทธศาสตรกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยใน

ปงบประมาณ 2559 ไดติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพ่ือเรงรัดใหมีการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว

อยางตอเนื่อง ดังเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2 / 2559 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2559 

และ ครั้งท่ี 11 / 2559 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2559 

(5.1.1.13)  
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มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตร ในทุกปๆ ละ1 ครั้ง โดยปงบประมาณ 2559 จะ

ดําเนินการตรวจประเมินภายในเดือนตุลาคม 2559 แตใน

ป งบปร ะมาณ  2558  ได ดํ า เ นิ นก า รตรว จประ เ มิน โดย

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเ มินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตาม คําสั่งสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

2/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2556 (5.1.1.14) และรายงานตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 1 / 2559 วันเสาร ท่ี 6 

กุมภาพันธ 2559 โดยมีการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

จํานวน 23 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดท่ีเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย จํานวน 17 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดท่ีต่ํากวาเปาหมาย

จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี ้

          ประเด็นยุทธศาสตร 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมี

ศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน จํานวน 3 ตัวชี้วัด โดย

มี  2  ตั ว ชี้ วั ด ท่ี ต อ งปรั บป รุ ง  ไ ด แก  นั ก ศึ กษา ท่ี ไ ด รั บ ใ บ

ประกาศนียบัตร/ผานมาตรฐานดานภาษาและอาจารยท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ มี 1 ตัวชี้วัดท่ีควรปรับปรุง คือความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน  

         ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 

และเก้ือกูลสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตัวชี้วัดท่ีตองปรับปรุง คือ 

โครงการความรวมมือกับเครือขายในจังหวัดเพ่ือพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทวารวดีและวิถีชุมชนลุมน้ํา 

          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มุงสูองคกรแหงการเรียนรู ท่ี

บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล จํานวน 2 ตัวชี้วัด โดยท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ีตองปรับปรุงคือ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร

และ 1 ตัวชี้วัดท่ีควรปรับปรุง คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2558 มีผลการดําเนินงาน 3.6478 อยูในระดับดี ซ่ึง 
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ได 4 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนตามแผน

ยุทธศาสตรและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สวนในของตัวชี้วัดท่ีไม

บรรลุเปาหมายในแตละตัวชี้วัดมีรองอธิการบดีผูรับผิดชอบท่ีใน

การกํากับ ติดตาม เพ่ือใหมีการพัฒนาและปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในปตอไปใหเปนไปตามเปาหมายท่ีชัดเจน 

ดังรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2558 หนา 

103 โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังรายงานผลการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจําปงบประมาณ 2558 หนา 39 (5.1.1.15) 

  คณะกรรมการติดตามฯ ไดใหขอเสนอแนะในประเด็นท่ี

เก่ียวของคือ มหาวิทยาลัยควรทบทวนการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ท้ังปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการ/กิจกรรม พิจารณาความซํ้าซอน ความจําเปน และมี

การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมอยางจริงจัง เพ่ือใหมีผลตอการ

บรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรอยาง

แทจริงและคุมคา ซ่ึงในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได

ดําเนินการปรับปรงุโครงสราง แผนงาน/โครงการ ในปงบประมาณ 

2560 เพ่ือลดความซํ้าซอนของโครงการ/กิจกรรม โดยการกําหนด

โครงการระดับมหาวิทยาลัยและโครงการระดับหนวยงานเพ่ือให

หนวยงานไปดําเนินการในระดับกิจกรรมและมหาวิทยาลัยฯ ได

ติดตามให มี คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามการใชจ าย

งบประมาณ และติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 

2558) (5.1.1.16) โดยคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีดังนี้  

1.ติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมราย

ไตรมาส ของคณะ สํานัก/สถาบัน  
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   2.ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมรายไตร

มาส ของคณะ สํานัก/สถาบัน 

   3.ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผน

ยุทธศาสตรท่ีไดรับการถายทอดจากมหาวิทยาลัย 

และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของคณะ สํานัก/สถาบัน รอบ 6 

เดือน รอบ 12 เดือน 

คณะกรรมการชุดดังกลาว ไดรับความรวมมือจากผูบริหาร

หนวยงาน ไดมารวมกันประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการกํากับ 

ติดตาม ใหหนวยงานไดดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีไดระบุตาม

แผนปฏิบัติการ 

 

3. การพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (ปรับปรุงป พ.ศ. 2558) 

(5.1.1.17) ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ โดย

ครอบคลุม 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดานการผลิตบัณฑิต 

วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับ

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2558)  

       มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 

หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช เ งินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได ดังเอกสารการจัดสรร

งบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.1.1.18)  โดยมีแนวทางการจัดหาแหลง

เงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และ

พอเพียงสําหรับการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ใน

ทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึง ไดแก 

       1) แหลงเงินงบประมาณแผนดิน โดยการจัดทํา

คําของบประมาณรายจายประจําปผานสํานักงบประมาณ ซ่ึง

จัดสรรใหกับหนวยงานตางๆ ตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ
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รายจายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 (หนา 27) 

     2) แหลงเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ โดยการ

ประมาณการรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา รายไดจากบริการ

วิชาการ ทุนอุดหนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก รายไดจาก

ทรัพยสินและผลประโยชนอ่ืนและเงินบริจาค ใหจัดสรรเปน

คาใชจายในวงเงินไมเกินรอยละ 80 ไดกําหนดไวในเอกสารการ

จัดสรรงบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนา 8) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดทบทวนหลักเกณฑการจัดสรรท่ีกําหนด

ทุกๆ ปเพ่ือใหมีความเหมาะสม ดังเอกสารการจัดสรรงบประมาณ

รายจายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 (หนา 10) มีการจัดสรรงบประมาณท่ีแสดงถึงความ

สอดคลองแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยดัง

แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.1.1.19) สามารถ

รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาบุคลากรอยาง

เพียงพอ  

        มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ปงบประมาณ 2559 

(5.1.1.20) อยางเปนระบบ  ประกอบดวยงบรายได คาใชจายและ

งบแสดงฐานะทางการเงินอยางเปนระบบในทุกเดือนเพ่ือใหทราบ

ถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลวมหาวิทยาลัยฯ มี

งบประมาณเหลือเพียงพอตอกิจกรรมในชวงถัดไป ซ่ึงไดนําเสนอ

ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยดังเอกสารรายงานการประชุม          

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2559 ครั้งท่ี 4/2559 ครั้งท่ี 8/2559     

ไตรมาส 1-3 (5.1.1.21) เพ่ือใหผูบริหารใชประกอบการวิเคราะห 

วางแผนและตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ 

ใหคุมคาและเหมาะสม  

       มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจชวยในการติดตามการใชเงินงบประมาณ ดังเอกสารแสดง

ระบบ GFMIS และ ระบบ GrowBudget (5.1.1.22) ซ่ึงผูบริหาร
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ระดับสูงสามารถติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ

นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ  

2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ี

ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ

หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ

เ รี ยนการสอน อย า งต อ เนื่ อ ง  เ พ่ื อ

วิ เคราะหความคุมคาของการบริหาร

หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

ในป งบประมาณ 2558 คณะกรรมการจัด ทํา

งบประมาณรายจายมหาวิทยาลัย ดังคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ท่ี 345/2557 เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการจัดทํา

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558 (5.1.2.1)ได

กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสรร

งบประมาณรายจายลงสูหนวยงาน โดยจัดสรรงบประมาณจําแนก

เปน 4 สวน ไดแก 1) รายจายงบพ้ืนฐานกลาง  2) รายจายงบ

ดําเนินงาน  3) รายจายงบพัฒนายุทธศาสตรของหนวยงาน  4) 

รายจายงบพัฒนายุทธศาสตรกลางมหาวิทยาลัย ครอบคลุม

คาใชจายทุกพันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการแกสังคม การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และการ

พัฒนาอาจารย  สําหรับคาใชจายดานการเรียนการสอนประกอบ

ไปดวยคาใชจายเพ่ือการพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร และ

การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ดังเอกสารการจัดสรร

งบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (5.1.2.2) 

เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณกองนโยบายและแผนได

จัดทําแนวทางและวิธีการจัดทําตนทุนหลักสูตรเพ่ือนําไปจัดทํา

ตนทุนตอหนวยแตละหลักสูตร โดยจําแนกตามแหลงงบประมาณ 

คาใชจายทางตรง(Direct Cost) ไดแก คาใชจายบุคลากรและ

คาใชจายดําเนินงานของสาขาวิชา  และคาใชจายทางออม 

(Indirect Cost) ไดแก คาใชจายทางออมของคณะ คาใชจาย

สวนกลางของมหาวิทยาลัย คาใชจายของศูนยตนทุนสนับสนุน ซ่ึง

เปนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร และการ

จัดการเรียนการสอน และมีการดําเนินการวิเคราะหความคุมคา

ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต

บัณฑิตและโอกาสในการแขงขันโดยมีการวิเคราะหจุดคุมทุนของ

หลักสูตรตามเอกสารแนวทางการจัดทําตนทุนตอหนวยและขอมูล
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

ทางการเงินของแตละหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจําปงบประมาณ 2558 (หนา 4) (5.1.2.3) และไดนําเสนอ

ขอมูลตนทุนตอหนวยตอผูบริหารมหาวิทยาลัย ดังรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2559 วัน

พฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2559 (5.1.2.4) และไดประชุมชี้แจงให

ผูบริหารระคณะ/ประธานหลักสูตร รับทราบแนวทางการจัดทํา

ตนทุนตอหนวย พรอมจัดทําตนทุนตอหนวยและรายงานการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตร ดังบันทึกขอความกอง

นโยบายและแผนท่ี กผ. 158/2559 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

(5.1.2.5) และไดรับความรวมมือจากทุกคณะดําเนินการจัดทํา

ตน ทุนตอหน วยหลักสูตรพรอมวิ เคราะหความคุ มค า  ดั ง

เอกสารรายงานตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5.1.2.6) 

มหาวิทยาลัยไดนําระบบสารสนเทศท่ีสําคัญมาใชใน

การจัดทําตนทุนตอหนวยดังเอกสารแสดงระบบ (5.1.2.7) ไดแก  

• โปรแกรมบันทึกการซ้ือจางระบบ Grow 

Finance 

• โปรแกรมควบคุมระบบงบประมาณ Grow 

Budget V1.0 Management Information System (3D) 

• โปรแกรมบริหารระบบการเบิกจายและระบบ

บัญชี Grow Account 

• โปรแกรมบริหารระบบสินทรัพย 

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ี

เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย

เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัย

ท่ีไมสามารถควบคุมได ท่ีสงผลตอการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ

ดําเนินงานและติดตามแผนและผลการบริหารความเสี่ยง (5.1.3.1) 

โดยคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง

จากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง กําหนดปจจัย

ความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงตาม

ระดับสูง-ต่ํา (5.1.3.2) ซ่ึงสามารถวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง 

และแนวทางการจัดการไดดังนี้  

1. ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได ไดแก ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือ

กลยุทธ  คือ การดําเนินการตามแผนและปฏิบัติตามระเบียบ
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ราชการ และความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานบริหารหลักสูตร คือ 

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 และ

ท่ี 4) 

2. ความเสี่ยงสูง ไดแก ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานบริหาร

หลักสูตร บริหารงานวิจัย คือ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

ตํารา งานวิจัย ความเสี่ยงดานบุคคลและธรรมภิบาล คือ การมี

สวนรวมในการบริหารจัดการระดับคณะ ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ) คือ การเบิกจายและการใชจายงบประมาณ

ตามไตรมาส การใชจายอยางประหยัดและคุมคา และ ความเสี่ยง

ดานบุคคลและธรรมภิบาลคือ ระบบการเตรียมบุคลากรกอนเปน

คณบดี (สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 และท่ี 4) 

3. ความเสี่ยงปานกลาง ไดแก ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎระเบียบ

ขอบังคับ คือ การทําความเขาใจระเบียบ ขอบังคับ แบบฟอรม 

ข้ันตอนการเบิกจาย ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานบริหารหลักสูตร 

คือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให

นักศึกษามี อัตลักษณตามท่ีกําหนดและทันสมัย (สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรท่ี 1 และท่ี 4) 

4. ความเสี่ยงท่ีพอรับได ไดแก ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ ระบบ

ประกันคุณภาพ คือ ผลการประเมินคุณภาพประจําปของระดับ

คณะ ศูนย สํานัก ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมินปรับปรุงและแกไข และผลการยกยองระดับ

นานาชาติยังไมไดรับการแกไข (สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 และ

ท่ี 4) 

คณะกรรมการฯ นํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอตออธิการบดีและท่ีประชุม (5.1.3.3) 

และไดมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง 

ท้ังนี้จากผลการประเมินความเสี่ยงและขอเสนอแนะตาง ๆ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนําไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยาง

ครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบริหารงานดวยหลักธรรมภิ

บาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการดังนี ้

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยึดหลักการบริหารงานเพ่ือใหงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานท่ีไดกําหนดไว ใน

การดําเนินการรายงานการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเปนการกํากับ ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีผล

การดําเนินงานอยูในระดับ 3.6492 คะแนน (5.1.4.1) และได

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  

ซ่ึงผลการดําเนินงานอยูท่ี 3.56 คะแนนอยูในระดับดี (5.1.4.2) อีก

ท้ังเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

โดย ผศ.สมเดช นิลพันธุ อธิการบดี ผศ.สมหมาย เปยถนอม รอง

อธิการบดี และบุคลากรงานการเงินและบัญชี ไดเขารับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณดานการบัญชีภาครัฐ ประเภทดีเดนจาก

กรมบัญชีกลาง ซ่ึงมอบรางวัลโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซ่ึงเปนรางวัลแหง

ความสําเร็จท่ีสะทอนใหเห็นถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล

และมีคุณภาพ เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศในดานการบริหาร

จัดการดานการเงินการคลัง (5.1.4.3) 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารงานตามแนวทางการกํากับ

ดูแลท่ีดีสามารถใชทรัพยากรดานตนทุนใหเกิดประโยชนสูงสุดดังนี้  

- ดําเนินการปฏิบัติตามนโยบายประหยัดไฟฟาของสํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน ตามโครงการ   ปด-ปรับ-ลด-ปลด

เปลี่ยน และเลือกใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาเบอร 5 เพ่ือชวยลด

คาใชจายดานพลังงานของมหาวิทยาลัย (5.1.4.4) 

- มี กา ร ใช ทรัพยากรร ว ม กัน  เช น  ห อ งประชุ ม  อุปกรณ

โสตทัศนูปกรณภายในมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดอบรม ซ่ึง
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สามารถชวยลดคาใชจายในการเชาสถานท่ีและคาวัสดุอุปกรณ 

(5.1.4.5)   

- มีการแจงเวียนหนังสือดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ชวยลด

การใชทรัพยากรกระดาษ    ภายในมหาวิทยาลัย (5.1.4.6)  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

- มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําคูมือประชาชนตามพระราชบัญญัติการ

อํานวยความสะดวก  ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ             

โดยมีกระบวนงานท่ีเผยแพรในเว็บไซต ของศูนยรวมขอมูล เพ่ือ

ติดตอราชการ http://www.info.go.th   

ในการใหบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของประชาชนและผูมี

สวนไดเสียใหไดรับการบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จํานวน 

24 กระบวนงาน เชนกระบวนการใหบริการขอหนังสือรับรองการ

ปฏิบัติงาน การขอใบรับรองผลการศึกษา ซ่ึงมีการกําหนดลําดับ

ข้ันตอนการขอรับบริการท่ีชัดเจนตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ (5.1.4.7) 

- มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการเพ่ือใหผูรับบริการมี

ความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการประเมินความพึงพอใจดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณการศึกษา

และสภาพแวดลอมการเรียนรูของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลกาประเมิน

ความพึงพอใจคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน เทากับนักศึกษา

และบุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับดี (5.1.4.8)        

- การปฏิบัติหนาท่ีตามแผนงานโครงการต าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เปนตามแผนปฏิบัติงาน และสรางความไววางใจตอคณาจารย

ผูปฏิบัติงาน รวมถึงตอบสนองความคาดหวังและความตองการของ

นักศึกษาผูรับบริการและผูมีสวนไดส วนเสีย เชน การรับนักศึกษา 

(5.1.4.9) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  

- มหาวิทยาลัยฯ มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

และผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยหลักภาระรับผิดชอบอยู

ในระดับท่ีสนองตอความความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการ

แสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ เชน 
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มหาวิทยาลัยรวมกับภาคีเครือขายเดินหนาเปดเวทีขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะจังหวัดนครปฐม ไดจัดเวทีสานพลังงานการ

พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะแบบมีสวน

รวม “สุขกําลัง 2 นครปฐม” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความ

คิดเห็นในการแกไขปญหาสาธารณะของจังหวัดนครปฐม เม่ือวันท่ี 

28 เมษายน 2559 ณ หองประชุมปนเกลียว อาคารศูนยภาษา 

ศูนยคอมพิวเตอรและหอประชุม (5.1.4.10) 

- มีการจางหนวยรักษาความปลอดภัยจากองคการสงเคราะหทหาร

ผานศึก เพ่ือเขามาดูแลความปลอดภัยใหกับนักศึกษา บุคลากร 

และผูมาติดตอราชการ ใหเปนระบบและเปนมาตรฐาน เพ่ือสราง

ความเชื่อม่ัน ความไววางใจในความปลอดภัย รวมถึงการอํานวย

ความสะดวกดานการจราจร การรักษาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของนักศึกษา บุคลากร อาจารย และ

ผูมาติดตอราชการภายในมหาวิทยาลัย (5.1.4.11) 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)  

มหาวิทยาลัยมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนท้ังแกบุคลากร 

และผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา โดยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตางๆ ผานทางจดหมายขาวเฟองฟาในการจัดกิจกรรม

โครงการของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการประชาสัมพันธขาวสารการ

ใหบริการผานเครือขาย Internet เชน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง 

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การ

รับสมัครงาน ขาวประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยงาน ระเบียบ

กฎหมายและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (5.1.4.12) 

  6) หลักการมีสวนรวม (Participation)  

- มหาวิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

กลยุทธและแผนงาน/โครงการ ของแตละคณะ/ศูนย/สํานัก ในการ

วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอม (SWOT) ภายในและ

ภายนอกของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

(ฉบับปรับปรุงครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2559) (5.1.4.13) 

- การมอบหมายผูบริหาร บุคลากรเขารวมประชุมตามท่ีหนวยงาน
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ราชการจัดข้ึน เชน การเขารวมประชุมเพ่ือรับนโยบายจากสวน

ราชการ และรวมดําเนินกิจกรรมตามการขอความรวมมือ 

(5.1.4.14) 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํางานรายงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือใหผูบริหาร อาจารย และบุคลากรไดมีสวนรวมใน

การดําเนินการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(5.1.4.15) 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  

มหาวิทยาลัยฯ มีการมอบหมายและกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบในการบริหารงาน        การตัดสินใจ เพ่ือใหการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ 

กฎหมาย มีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหรองอธิการบดี ผูชวย

อธิการบดี คณบดี และรองคณบดีสามารถตัดสินใจสั่งการในการ

ปฏิบัติราชการแทนในขอบเขตสายงานท่ีรับผิดชอบโดยคําสั่ง

มอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ท่ี 88/2559 ลงวันท่ี  21 มกราคม 2559  เรื่อง 

มอบหมายใหรองอธิการบดีปฏิบัติ ราชการแทนอธิการบดี 

(5.1.4.16) 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)   

- ผูบริหารมหาวิทยาลัยยึดหลักนิติธรรม และปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความเปนธรรมในการบริหารจัดการ โดยมีพระราชกฤษฎีกา 

พระราชบัญญัติ ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือ หลักประพฤติปฏิบัติในการบริหารงาน

อยางเครงครัด (5.1.4.17) 

- มีคูมือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือ

เปนแนวทางใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ (5.1.4.18)  

9) หลักความเสมอภาค (Equity)  

มหาวิทยาลัยฯ ยึดม่ันในหลักความเสมอภาค อาจารย บุคลากร 

และนักศึกษาใหมีสิทธิเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคไมแบงแยก

ดานชาติ ศาสนา เพศ วัย อายุ และตําแหนง เชน  
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- บุคลากรมีสิทธิในการเขารวมโครงการอบรม การสัมมนาศึกษาดู

งานตางๆ ท้ังท่ีหนวยงานภายใน และภายนอกจัดข้ึน เพ่ือพัฒนา

ความรูตามสายวิชาชีพอยางท่ัวถึง (5.1.4.19) 

- โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมกับธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารทหาร

ไทย และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ซ่ึงไดจัดทําขอตกลงใน

การใหบริการสินเชื่อโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรไดใชสิทธิ์

สวัสดิการเงินกูตามขอตกลงในสิทธิพิเศษในสวนของอัตราดอกเบี้ย

ท่ีต่ํากวาบุคคลท่ัวไป (5.1.4.20) 

- โครงการการกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ปลอดดอกเบี้ย (5.1.4.21) 

รวมถึงการจัดเงินสวัสดิการใหแกบุคลากร กรณีเสียชีวิตโดย

มหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพในการจัดงานฌาปนกิจศพของ

บุคลากร หรือบิดามารดาของบุคลากร พรอมมอบเงินชวยเหลือ

รายละ 3,000 บาท และพวงหรีด 500 บาท  

- การจัดตั้ง ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability 

Support Services : DSS) เพ่ือเปนศูนยกลางในการประสานงาน

และใหขอมูลขาวสารตางๆ แกนักศึกษาผู ท่ีมีความพิการของ

มหาวิทยาลัยฯ เปนศูนยประสานและอํานวยความสะดวกใหความ

ชวยเหลืออาจารยผูสอนและการดําเนินการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา

พิการ และสรางทัศนคติท่ีดีในการอยูรวมกันของนักศึกษาปกติและ

นักศึกษาพิการ (5.1.4.22) 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriened)  

ผูบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินการบริหารงาน  โดยมุงเนนใหงาน

บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยการเปดโอกาสให

บุคลากรมีสวนรวมอภิปราย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รอง

คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบันไดแสดงความคิดเห็นผาน

ท่ีประชุม และมีฉันทามติรวมในการบริหารจัดการการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ไดกําหนดใหมีวาระการประชุมสืบเนื่องจาก

วาระการประชุม เพ่ือทบทวน กลั่นกรอง กํากับ ติดตามผลการ
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ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน ตามมติของท่ีประชุม ซ่ึงจะยึดม่ัน

และยอมรับในมติของท่ีประชุมเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพ (5.1.4.23) 

5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการ

จัดการความรูตามระบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการกําหนดผูรับผิดชอบ

เพ่ือดําเนินการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยมีคําสั่ง

ท่ี 1135/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดานการ

จัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 

2558 ประกอบดวยอธิการบดี  รองอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เปนกรรมการ และบุคลากรสาย

สนับสนุนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

ผูชวยเลขานุการ  เพ่ือทําหนาท่ี กําหนดนโยบายและวางแผนการ

จัดการความรู กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การดําเนินการจัดการความรูตาม

ระบบ โดยมีการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ (5.1.5-1)  

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันท่ี 9 มกราคม 2558 (5.1.5-2) 

2. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรูครั้งท่ี 

1/2259 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ  2559  และการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรูครั้งท่ี 2/2259 

เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม  2559 (5.1.5-3) เพ่ือวางแผนการจัดการ

ความรู กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การดําเนินการจัดการความรูตาม

ระบบ 

3. จัดทําบันทึกขอความ เรื่องการติดตามความกาวหนาและสํารวจ

ความตองการการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานการดําเนินงาน

ดานการจัดการความรูของ คณะ สํานัก และสถาบัน ลงวันท่ี 3 

มีนาคม 2559 และบันทึกขอความ เรื่องการติดตามความกาวหนา

และสํารวจความตองการการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานการ

ดําเนินงานดานการจัดการความรูของ คณะ สํานัก และสถาบัน 
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ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2559 (5.1.5-4) 

4. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรูครั้งท่ี 

3/2259 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน  2559  เพ่ือวางแผนการจัดการ

ความรู กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การดําเนินการจัดการความรูตาม

ระบบคณะกรรมการอํานวยการวิเคราะหและสรุปผลการ

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูระดับ 

คณะ สํานักและสถาบัน (5.1.5-5) 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559(5.1.5-6)  

 

คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรูไดดําเนนิการ

วิเคราะหผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูระดับคณะ  

(5.1.5-7) ดังนี้   

1. คณะครุศาสตร  

ประเด็นการจดัการความรูดานการเรียนการสอน :  

1) รูปแบบการสอนวันพรุงนี้ 2) เรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย 

กิจกรรมการจัดการความรู : การดําเนินงานการประชุม

แลกเปลีย่นเรียนรู 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ประเด็นการจดัการความรู :  

1) เทคนิคการสอนวิชาคํานวณ 2) การเขียนหัวขอเสนองานวิจัย

เพ่ือใหไดรับทุน  

กิจกรรมการจัดการความรู :  

1) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ

และคณาจารยท่ีมีประสบการณทักษะท้ังทางดานการสอนวิชา

คํานวณและผูท่ีมีประสบการณในการเขียนหัวขอวิจัย  

2) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ประสบการณ และจากนั้นคณะฯ  

3) ดําเนินการรวบรวบรวมผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาว สรุป
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เปนเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ เผยแพรท้ังดานเปนเอกสาร

ประชาสัมพันธไปตามหนวยงานและโรงเรียน ซ่ึงไดกลไก

ประชาสัมพันธพรอมกับการประชาสัมพันธและเผยแพรผานทาง

เว็บไซตของคณะฯ 

3. คณะวิทยาการจัดการ  

ประเด็นการจัดการความรู :  

1) การทําผลงานวิชาการกับการเรียนการสอน 2) ประกันคุณภาพ

กับการเรียนการสอน 3) การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการนําเสนอ  

กิจกรรมการจัดการความรู :  

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการความรูสําหรับ

อาจารย บุคลากร และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการ

ความรู คณะวิทยาการจัดการ  เพ่ือคนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีตาม

ประเด็นการจัดการความรู คณะวิทยาการจัดการ  

2) จัดทําเปนรูปเลมรายงานจัดทําผลการจัดการความรู คณะ

วิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2558 และมีการนําเสนอผานทาง

เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ และจัดทําเปนแผนพับ “การจัดการ

ความรู คณะวิทยาการจัดการ ป 2558”และมีการเผยแพร 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ประเด็นการจดัการความรู  : 

เรื่อง “ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพงานของแตละ

สาขา ในการเตรียมความพรอมรองรับการประเมินผลการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2558”  

กิจกรรมการจัดการความรู  

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงเปน

ประเด็นสําคัญของการผลิตบัณฑิตท้ังในดานการใชชีวิตและ

การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 

5. คณะพยาบาลศาสตร   

ประเด็นการจัดการความรู :  

เรื่อง การพัฒนาระบบกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยใช

แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
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กิจกรรมการจัดการความรู :  

การประชุมในโครงการปฏิบัติการและการปฏิบัติการจริงของ

นักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงานดานการจดัการความรูระดับสํานัก สถาบัน  

 (5.1.5-8)  ดังนี้ 

1. สํานักงานอธิการบดี  ดานการบริหารจัดการ เรื่อง “การเพ่ิม

สมรรถนะในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน” รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการบริหาร

จัดการ เรื่อง “การวิเคราะหและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให

สอดคลองกับหลักสูตร” เรื่อง “เทคนิคการเสริมปกหนังสือใหม” 

เรื่อง “จรรยาบรรณบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ” เรื่อง “วิธีเขียนคูมือปฏิบัติการ” เรื่อง “การจัดการ

ความรูของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

3. สํานักคอมพิวเตอร ดานจัดหาและบริการระบบงาน ระบบ

การศึกษา ระบบการเรียนรู และการวิจัยโดยประยุกตใชไอซีทีเปน

เครื่องมือเพ่ือนําไปสูระบบบริการแบบ e-Services และการ

บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop servies) เปาหมายการบริการสู 

e-university “การรับสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

4. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง เอกสารแผนการจัดการ

ความรูคูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practices) ในการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ 

5. สถาบันภาษา ดานการใหบริการวิชาการ เรื่อง “การจัดทํา

เอกสารคูมือการ จัดการอบรมและกิจกรรมของสถาบันภาษา” 

6. สํานักสงเสริมและงานทะเบียน เรื่อง  การสังเคราะหองค

ความรูจากการปฏิบัติงาน 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง 

         คณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรูได

ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการจัดการความรู และจัดทํา

แผนปรับปรุงการดําเนินการในปการศึกษา 2558 ดังนี ้
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        1. การปรับปรุงในเรื่องการกําหนดประเด็นความรู ให

สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน กําหนดใหมีการจัดทําแผนการ

จัดการความรูท่ีชัดเจนข้ึน กําหนดวิธีการและชองการการเผยแพร

ความรู  การพัฒนาสูการเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

        2. จัดทําบันทึกขอความท่ี 109/58 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 

2558 ถึงคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการความรู เพ่ือ

พิจารณาระบบและกลไกการกํากับติดตามและการสงเสริม

สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการความรู (5.1.5-9)  

 3. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการ

ความรู ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558  เพ่ือ

วิเคราะหผลและประเมินผลการดําเนินการจัดการความรู ระดับ 

คณะ สํานัก/สถาบัน (5.1.5-10) 

            4. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดานการจัดการ

ความรู ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558  เพ่ือ

พิจารณาแผนการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดการความรู

ระดับคณะ สํานักและสถาบัน (5.1.5-11) 

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐมท่ี 1299/2558 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558  เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกํากับติดตาม

ความกาวหนา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจําปงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร และกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําป 

2559 (5.1.6.1) 

- มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการของบุคลากรแตละ

หนวยงาน (5.1.6.2) 

- มีการจัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2559 (5.1.6.3)   

- มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการมีสวน
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รวมของคณะกรรมการ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ซ่ึง

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลผานความเห็นชอบในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2559 ลงวันท่ี 8 

เมษายน 2559 (5.1.6.4) (5.1.6.5) 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดเปาหมายการดําเนิน

โครงการในแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน โดยดําเนินการโครงการตามแผนดังตอไปนี้ 

(5.1.6.6) (5.1.6.7) 

สายวิชาการ 5 โครงการ 

1) โครงการพัฒนาระบบของอาจารยท่ีปรึกษาเขมแข็ง 

2) โครงการพัฒนาสมรรถนะประธานสาขาและประธานกลุมวิชา 

3) โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเขียนผลงานตอสัญญาจาง

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารยดวยการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู  เ พ่ือปรับการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 

สายสนับสนุน 7 โครงการ 

1) โครงการการสรางสํานึกรักองคกร 

2) โครงการทบทวนบทบาทหนาท่ีของบุคลากรสายสนับสนุน 

3)โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการและบุคลิกภาพการบริการ

และบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน รุน 1 และ  รุน 2 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพรอมใน

การจัดทําผลงานเพ่ือตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน ประจําป 2560 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคูมือปฏิบัติงานเพ่ือตอ

สัญญาจางระยะท่ี 3 ประจําป 2560 ของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน (โครงการตอเนื่อง) 

6) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

(R2R) เพ่ือตอสัญญาจางระยะท่ี 4 ประจําป 2560 ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (โครงการตอเนื่อง) 
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7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิจัยและการเขียน

งานวิจัยเพ่ือตอสัญญาจางในระยะท่ี 4 ประจําป 2560 ของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (โครงการตอเนื่อง) 

     ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการ

ดําเนินโครงการตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการดําเนิน

โครงการหลังการฝกอบรมทุกครั้ง (5.1.6.8) และมีการนําผลสรุป

โครงการมาปรับแผนการบริหารแผนพัฒนาบุคลากร และ

แผนปฏิบัติการ ในปงบประมาณ 2560 เพ่ือใหการจัดทําโครงการ

ครั้งตอไปเกิดผลสัมฤทธิ์ ตรงตามยุทธศาสตรและความตองการ

ของบุคลากร (5.1.6.9) 

7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพภายในตามระบบและ

กลไกท่ี สถาบันกําหนด ประกอบดวย 

การควบ คุม คุณภาพการตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   

มหาวิทยาลัยฯ มีการกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในอยางชัดเจนโดยจัดทําปฏิทินกิจกรรมดานงานประกัน

คุณภาพ ดังนี้ 

1. กําหนดใหทุกหลักสูตรประเมินตนเอง ในองคประกอบท่ี 1 การ

กํากับมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือใหมหาวิทยาลัยรับทราบปญหา และ

สามารถแกไขไดอยางทันทวงที จากนั้นใหหลักสูตรสงรายงาน

ประเมินตนเองรอบ 6 เดือน (5.1.7-1) 

2. ใหทุกหนวยงานรวมกันกําหนดคาเปาหมายเพ่ือความสําเร็จ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (5.1.7-2) 

3. มีการพัฒนาสมรรถนะและสนับสนุนความรูเพ่ือเตรียมความ

พรอมในการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพใหกับทุก

หนวยงานท้ังในดานการเตรียมรับการประเมินและการพัฒนาผู

ประเมิน ดังนี้ 

    (1) การอบรมใหความรูเก่ียวกับเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (5.1.7-3) รวมถึงการแจงขาวสารท่ีเปนปจจุบัน

อยูเสมอ ท้ังในหนาเว็บไซตงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยและ

โซเชียลมีเดียตางๆ เชน facebook, line (5.1.7-4) 

    (2) การอบรมการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ(5.1.7.5) 

    (3) จัดอบรมผูประเมินท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะและ

สถาบัน รวมท้ังสงเสริมใหเขารวมอบรมกับหนวยงานภายนอก
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สถาบัน (5.1.7-6) 

4. จัดอบรมการใชระบบฐานขอมูลดานงานประกันคุณภาพ (Che 

QA online) ทุกระดับและกํากับติดตามใหทุกหลักสูตรและคณะ

กรอกขอมูลใหถูกตองและครบถวน (5.1.7-7) 

5. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโดยนําขอเสนอแนะ

จากปการศึกษาท่ีผานมา เพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ในปตอไป (5.1.7-8) 

     ในการควบคุมคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมีการใชตัวชี้วัด

ของการประกันคุณภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการของ

มหาวิทยาลัย การตรวจสอบคุณภาพ โดยการติดตามและ

ตรวจสอบ เชน การตรวจสอบผานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัย การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เปนตน และ

การประเมินคุณภาพ โดยผูประเมินท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  

โดยการควบคุมคุณภาพมีการดําเนินการ ดังนี้  

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานท้ังในระดับหลักสูตร 

คณะ สํานัก และสถาบัน (5.1.7-9) โดยการแบงผูรับผิดชอบใหมี

ความสอดคลองกับองคประกอบประกันคุณภาพและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ 

2. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําป

การศึกษา 2558 (5.1.7-10) เพ่ือกําหนดใหแตละหนวยงานได

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

3. มีการพัฒนาตัวบงชี้ในระดับสํานัก/สถาบัน และจัดทําเปนคูมือ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก/สถาบัน (5.1.7-11) 

4. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานฝายประกันคุณภาพการศึกษาโดย

มีรองคณบดีดูแลงานประกันในระดับคณะและรองผูอํานวยการ

สํานัก/สถาบันดูแลงานประกันในระดับสํานัก/สถาบัน 

มีผูชวยอธิการบดีท่ีดูแลงานประกันในระดับมหาวิทยาลัยฯ (5.1.7-

12)  

5. จัดโครงการอบรมและใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของ

คณาจารยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยในป

การศึกษา 2558 มีการจัดการอบรม ดังนี้ (5.1.7-13) 
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- โครงการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับสํานัก/สถาบัน 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้ของ สกอ.และทํา

ความเขาใจเกณฑหลักสูตรใหม พ.ศ.2558 

- โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน 

- โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู ความเสี่ยง และ

การประกันคุณภาพ  

- โครงการเตรียมความพรอมกอนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 

- โครงการเตรียมความพรอมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพประธานสาขาวิชาดานการประกัน

หลักสูตร  

-  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ  

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ การทําวิจัยเพ่ือการพัฒนางานและการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร  

และมีการประชุมติดตามงานในท่ีประชุมกรรมการบริหารงาน

ประกัน ซ่ึงมีกรรมการมาจากทุกหนวยงาน  

การตรวจสอบคุณภาพมีการดําเนินการดังนี้ 

1. มีการติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสํานัก/สถาบัน มีการ

เชิญผูรับผิดชอบรวมประชุมเพ่ือติดตาม และกําหนดวันและเวลา

ในการสงรายงาน (5.1.7-14) 

2. มีการรายงานผลการดําเนินงานและติดตามผล ตลอดจนติดตาม

ความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2559 

วันท่ี 8 เมษายน 2559 (5.1.7-15) 

การประเมินคุณภาพมีการดําเนินการดังนี้ 

- หลักสูตร คณะและสํานัก/สถาบัน จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง รวมถึงรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงาน

ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะและระดับสํานัก/สถาบัน เสนอในวาระเพ่ือพิจารณาใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2559 เม่ือ

วันท่ี 22 กันยายน 2559 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

9/2559 วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือนําขอเสนอแนะมาจัดทําแนว

ทางการพัฒนาในปถัดไป (5.1.7-16) 

 

 

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  บรรล ุ

 ไมบรรลุ 
 

รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล 

5.1.1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 2684/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน

วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557-2561 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.2 บันทึกขอความท่ี 24/2556 ลงวันท่ี 16 มกราคม  2556 กองนโยบายและแผน 
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5.1.1.3 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือ

จัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 1 ประจําป

งบประมาณ 2557-2561 หนา 2 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.4 แบบสอบถามออนไลนดังขอมูลจาก 

URL:https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AnP

Q2PpsHAipdEZycnJRZFBHSHNQYzVVTTk4WHZJd2c#invite 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.5 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือ

จัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ครั้งท่ี 1) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 หนา 5 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.6 เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 

16 กุมภาพันธ 2556 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.7 เอกสารวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หนา13 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.8 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 444/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2558) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.9 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2558)   

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.10 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 ระหวาง 

อธิการบดีและรองอธิการบดี/คณะบดี/ผูอํานวยการสํานักและสถาบัน 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.11 NPRU Strategic Plan Handbook กองนโยบายและแผน 

5.1.1.12 - แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจาํปงบประมาณ 2559 

- เอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2558  

วันเสารท่ี 5 กันยายน 2558 

- แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจําปงบประมาณ 2560  

- เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  

ครั้งท่ี 9/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2559 

กองนโยบายและแผน 
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5.1.1.13 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

2 / 2559 วันพฤหสับดีท่ี 21 มกราคม 2559 และ ครั้งท่ี 11 / 2559 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2559 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.14 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันท่ี 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.15 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2558 หนา 39 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.16 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ และติดตาม 

ประเมินผล การดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561  (ฉบับ

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2558) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.17 แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองนโยบายและแผน 

5.1.1.18 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.19 แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.20 รายงานทางการเงิน ปงบประมาณ 2559 กองนโยบายและแผน 

5.1.1.21 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2559 ครั้งท่ี 4/2559 

ครัง้ท่ี 8/2559 ไตรมาส 1-3 

กองนโยบายและแผน 

5.1.1.22 เอกสารแสดงระบบ GFMIS และ ระบบ GrowBudget กองนโยบายและแผน 

5.1.2.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 345/2557 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ 2558 

กองนโยบายและแผน 

5.1.2.2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5.1.2.2) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.2.3 เอกสารแนวทางการจัดทําตนทุนตอหนวยและขอมูลทางการเงินของ

แตละหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ 

2558 

กองนโยบายและแผน 

5.1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

11/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2559 

กองนโยบายและแผน 
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5.1.2.5 บันทึกขอความกองนโยบายและแผนท่ี กผ. 158/2559 ลงวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2559 

กองนโยบายและแผน 

5.1.2.6 รายงานตนทุนตอหนวยระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองนโยบายและแผน 

5.1.2.7 เอกสารแสดงระบบ  

- โปรแกรมบันทึกการซ้ือจางระบบ Grow Finance, 

- โปรแกรมควบคุมระบบงบประมาณ Grow Budget V1.0 

Management Information System (3D) 

- โปรแกรมบริหารระบบการเบิกจายและระบบบัญชี Grow 

Account 

- โปรแกรมบรหิารระบบสนิทรัพย 

กองนโยบายและแผน 

5.1.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี 

5.1.3.2 ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง กําหนดปจจัยความเสี่ยง ประเมินโอกาส 

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงตามระดับสูง-ต่ํา 

สํานักงานอธิการบดี 

5.1.3.3 รายงานผลการวิเคราะหการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

สํานักงานอธิการบดี 

5.1.4.1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

กองนโยบายและแผน 

5.1.4.2 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2557 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.1.4.3 ภาพขาวการรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดานการบัญชีภาครัฐ  

ประเภทดีเดนจากกรมบัญชีกลาง 

งานการเงินและบัญชี 

 

5.1.4.4 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขอความรวมมือประหยัด

ไฟฟาตามนโยบายสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

งานอาคารสถานท่ีฯ 

5.1.4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอปฏิบัติการเชาหองประชุม

ปนเกลียว อาคารปนเกลียว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
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5.1.4.6 ระบบการเวียนหนังสือราชการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส งานบริหารท่ัวไป 

5.1.4.7 Web site คูมือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

มหาวิทยาลัยฯ 

5.1.4.8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการ

เรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

งานอาคารสถานท่ีฯ 

5.1.4.9 ปฏิทินการดําเนินงานดานการรับสมัครนักศึกษา กําหนดการเปดเรียน 

การลงทะเบียน การชําระเงิน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

สสว. 

5.1.4.10 โครงการ มรน. รวมกับภาคีเครือขาย “จัดเวทีขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาวะแบบมีสวนรวม สุขกําลัง 2 นครปฐม” 

หนวยประชาสัมพันธ 

5.1.4.11 - เอกสารและภาพประกอบการลงนามขอตกลงการจางเจาหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัยจาก (อผศ.) องคการสงเคราะหทหารผานศึก 

- แผนการรักษาความปลอดภัย และแผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

มหาวิทยาลัยฯ 

5.1.4.12 จดหมายขาย /เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม www.npru.ac.th 

หนวยประชาสัมพันธ 

5.1.4.13 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ.2559) 

กองนโยบายและแผน 

5.1.4.14 หนังสือเชิญเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการ งานบริหารท่ัวไป 

5.1.4.15 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.1.4.16 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 88/2559  เรื่อง มอบหมายให

รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

สนอ. 

5.1.4.17 พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

งานกฎหมายและ 

นิติการ 
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5.1.4.18 คูมือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานกฎหมายและ 

นิติการ 

5.1.4.19 โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.4.20 เอกสาร/แบบฟอรมการรับบริการสินเชื่อธนาคาร 

 

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.4.21 แบบบันทึกขอกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเงินสําหรับบุคลากร มรน. งานการเงินและบัญชี 

5.1.4.22 โครงการจัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา 

5.1.4.23 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

งานประชุมและพิธีการ 

5.1.6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมท่ี 1299/2558 ลงวันท่ี 27 

กรกฎาคม 2558  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลและกํากับติดตามความกาวหนา การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ 2559 

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.6.2 แบบสํารวจความตองการการอบรมของบุคลากร งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.6.3 - ปฏิทินการจัดกิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

5/2559 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2559 

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ครั้งท่ี 6/2559 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2559 

 

5.1.6.5 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.6.6 แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.6.7 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการอบรม 

 

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล 

5.1.6.8 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.6.9 (ราง) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.1.7-1 -รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนของหนวยงาน  

-รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนของคณะ 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-2 คาเปาหมายของหนวยงานระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และ

มหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-3 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนตัวบงชี้ของ สกอ. และ

ทําความเขาใจเกณฑหลักสูตรใหม พ.ศ.2558” 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-4 Website งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

http://dept.npru.ac.th/qa2/ 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-5 - สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร  

- สรปุผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ การทําวิจัยเพ่ือการพัฒนางานและการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางานของบุคลากร  

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-6 - สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผูประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร” เม่ือวันท่ี 25 – 26 พฤษภาคม 2559  

- สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผูประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับคณะ/สถาบัน” เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2559 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-7 21สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบฐานขอมูลดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจําปการศึกษา 

2558 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-8 21แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2558  งานประกันคุณภาพ 
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หมายเลข ขอมูลอางอิง หนวยงานหรือแหลง

ของขอมูล 

5.1.7-9 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร สํานักและสถาบัน ท่ี 176/2559 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-10 สรุปรายงานการประชุมกําหนดคาเปาหมายงานประกันคุณภาพ 

ระดับมหาวิทยาลัย วันท่ี 3 ธันวาคม 2558  

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-11 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําป

การศึกษา 2558 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 175/2559 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-13 - โครงการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับสํานัก/สถาบัน 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้ของ สกอ.และทําความ

เขาใจเกณฑหลักสูตรใหม พ.ศ.2558 

- โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะและสถาบัน 

- โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี  

งานประกันคุณภาพ 

 

5.1.7-14 - บันทึกขอความ ปก.9, 10, 11/2559  

- รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนของหนวยงาน  

- รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนของคณะ 

งานประกันคุณภาพ 

 

5.1.7-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 8 เมษายน 2559 

งานประกันคุณภาพ 

5.1.7-16 -รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2558 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

15/2559 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2559  

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 1 ตุลาคม 

2559 

งานประกันคุณภาพ 
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ตัวบงช้ีท่ี  5.2 : ผลการบริหารงานของคณะ 
ประเภทของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมี การกํากับ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแต ละคณะใหเปนไปเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  รวมท้ังมีผลการ
ดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 
เกณฑการประเมิน : คะแนนเฉลี่ยของผลประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คณะ ผลคะแนน 
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.16 
2. พยาบาลศาสตร 3.77 
3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.73 
4. วิทยาการจัดการ 4.11 
5. ครุศาสตร 4.30 

รวม 20.07 
เฉล่ีย 4.01 

 
   คะแนนท่ีได    =      = 4.01 
 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 3.50 คาเฉลี่ย 4.01 4.01 คะแนน 
  บรรล ุ
  ไมบรรลุ 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 
หนวยงานหรือ 
แหลงของขอมูล 

5.2.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  สํานัก/สถาบัน
และคณะ ประจําปการศึกษา 2558 

งานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 

4.16+3.77+3.73+4.11+4.30 
5 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ประเภทของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี  

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

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ    
ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการดําเนินงานและ
กํากับติดตามงานประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1. มีการประชมุคณะกรรมการบริหารงานประกัน
คุณภาพ (5.3.1-1) ซ่ึงประกอบดวยผูชวย
อธิการบดีดานประกันคุณภาพ คณบดหีรือรอง
คณบดีท่ีดูแลงานประกันคุณภาพและผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน เพ่ือรวมกันวางแผนการดําเนินงาน
กําหนดคาเปาหมาย (5.3.1-2) และกําหนดปฏิทิน
การประกันคุณภาพการศึกษา (5.3.1-3) 
2. คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
รวมกันกําหนดคาเปาหมายในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพท้ังในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 19/2558 
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 26 ธันวาคม 
2558 (5.3.1-4) 
3. มีการกํากับใหทุกหนวยงานสงรายงานการ
ประเมินตนเองรอบ 6 เดือน (5.3.1-5) และนําผล
การประเมินรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 8 
เมษายน 2559 (5.3.1-6 ) เพ่ือเปนการติดตามผล
การดําเนินงานใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพ ในทุกระดับ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

4. กํากับติดตามใหทุกหนวยงานสงรายงานการ
ประเมินตนเองรอบ 12 เดือน (5.3.1-7) 
5. กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยระดับหลักสูตรมีการ
ประเมินคุณภาพในเดือนกรกฎาคม 2559 ใน
ระดับคณะและสํานัก/สถาบันในเดือนกันยายน 
2559 และระดับมหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม 
2559 และจะใชการประเมินคุณภาพในรูปแบบ 
NPRU QA Model ซ่ึงเปนรูปแบบการประเมินท่ี
ใชผูประเมินชุดเดียวกัน ประเมินในองคประกอบ
เดียวกันของทุกคณะ/สํานัก 
6. ติดตามใหทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ หลังรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
เสร็จสิ้น (5.3.1-8) 

2 มีคณะกรรมการ กํากับติดตาม การดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในทุก
ระดับ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
ในแตละองคประกอบทุกองคประกอบ โดยมีรอง
อธิการบดีเปนผูกํากับ ติดตามการดําเนินงานใน
พันธกิจตาง ๆ ในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ.กําหนด
(5.3.2-1) ท้ังนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัยฯ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 
โดยรายงานผลการกํากับติดตามในท่ีประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
6/2559 วันท่ี 8 เมษายน 2559 (5.3.2-2) 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

- มหาวิทยาลัยฯมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณใหแกหลักสูตรและ
คณะ ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประกัน
คุณภาพเพ่ือใหเกิดผลตอการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะและสํานัก/สถาบัน 
โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาไดนํา
งบประมาณท่ีไดรับมาดําเนินการในการใหความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี ้
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 (5.3.3-1) 
- โครงการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับสํานัก/สถาบัน 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้
ของ สกอ.และทําความเขาใจเกณฑหลักสูตรใหม 
พ.ศ.2558 
- โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน 
- โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี  
คณะครุศาสตร 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู 
ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ  
- โครงการเตรียมความพรอมกอนตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
- โครงการเตรียมความพรอมดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- โครงการพัฒนาศักยภาพประธานสาขาวิชาดาน
การประกันหลักสูตร  
คณะวิทยาการจัดการ 
-  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ  

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองระดับคณะ การทําวิจัยเพ่ือการ

พัฒนางานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานของบุคลากร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- โครงการชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู (community 

of practice) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการ
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

เรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา 

ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู และกิจกรรมสานสัมพันธ 

คณะพยาบาลศาสตร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียม
ความพรอมรับตรวจประเมินคุณภาพภายในและ 
กพร. ประจาํปการศึกษา 2558 
     มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนระบบสารสนเทศในงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะและสํานัก/
สถาบัน ผานทางเว็บไซตของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.3.3-2) 

4 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุก
คณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา   

มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร คณะ และสํานัก/สถาบัน เสนอในวาระ
เพ่ือพิจารณาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2559 วันท่ี 1 ตุลาคม 2559  

5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 
26 ธันวาคม 2558 ซ่ึงท่ีประชุมไดอนุมัติ 
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ สํานัก/สถาบัน 
และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังใหนโยบาย เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร โดยให
สามารถบรรจุเปนวาระประจําของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได สงผลใหในปการศึกษา 2558 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผานการกํากับ
มาตรฐาน ในองคประกอบท่ี 1 ทุกหลักสูตร 
(5.3.5-1) 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีรับการตรวจประเมิน
ท้ังสิ้น 63 หลักสูตร ผานการประเมินท้ังหมด 63 
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 4 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน 
  บรรล ุ
  ไมบรรลุ 

 
รายการหลักฐานแสดง 

หมายเลข ขอมูลอางอิง 
หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

5.3.1-1 รายงานการประชุมกําหนดคาเปาหมายงานประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 

งานประกันคุณภาพ 

5.3.1-2 คาเปาหมายของหนวยงานระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพ 

5.3.1-3 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 งานประกันคุณภาพ 

5.3.1-4 - รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 19/2558 เม่ือ
วันท่ี 16 ธันวาคม 2558 
- รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 26 ธันวาคม 2558 

งานประกันคุณภาพ 

5.3.1-5 บันทึกสงสรุปรายงานผลการประเมินรอบ 6 เดือนท่ี ปก.48/2559 ,  
ปก.49/2559 , ปก.50/2559 

งานประกันคุณภาพ 

5.3.1-6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
6/2559 วันท่ี 8 เมษายน 2559  

 

5.3.1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

งานประกันคุณภาพ 

5.3.1-8 แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 2558 

งานประกันคุณภาพ 

5.3.2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี 175/2559 

งานประกันคุณภาพ 

5.3.2-2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
6/2559 วันท่ี 8 เมษายน 2559 

 

5.3.3-1 สรุปโครงการ 
- โครงการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับสํานัก/สถาบัน 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้ของ สกอ.และทําความ
เขาใจเกณฑหลักสูตรใหม พ.ศ.2558 
- โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและสถาบัน 
- โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี  
คณะครุศาสตร 

- งานประกัน
คุณภาพ 
- คณะครุศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
- คณะวิทยาการ
จัดการ 
-คณะมนุษยศาสตร
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หมายเลข ขอมูลอางอิง 
หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู ความเสี่ยง และการ
ประกันคุณภาพ  
- โครงการเตรียมความพรอมกอนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
- โครงการเตรียมความพรอมดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- โครงการพัฒนาศักยภาพประธานสาขาวิชาดานการประกันหลักสูตร  
คณะวิทยาการจัดการ 
-  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมินตนเองระดบั

หลักสูตร  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเขียนรายงานการประเมินตนเองระดบัคณะ 

การทําวิจัยเพ่ือการพัฒนางานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

ของบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- โครงการชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู (community of practice) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การประกัน

คุณภาพการศึกษา ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู และกิจกรรมสานสัมพันธ 

คณะพยาบาลศาสตร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพรอมรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและ 
กพร. ประจาํปการศึกษา 2558 

และสังคมศาสตร 

 

5.3.3-2 เว็บไซตงานประกันคุณภาพ http://dept.npru.ac.th/qa2/2 งานประกันคุณภาพ 

5.3.5-1 แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 2558 

งานประกันคุณภาพ 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการปะเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ตารางท่ี ส1  :  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคณุภาพทุกตัวบงช้ี  

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

=บรรลุ 

=ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1 คาเฉลี่ย 3.01 198.74 
3.15  3.15 

63 

ตัวบงชี้ท่ี  1.2 รอยละ 20 130 
100 28.51  3.56 

456 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 รอยละ 20 56 
100 12.28  1.02 

456 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 5 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 5 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1 5 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2 คาเฉลี่ย 4  วิทย 5.00 

 4.98 

พยาบาล 5.00 

มนุษยฯ 5.00 

วิทยาการ 5.00 

คร ุ 4.90 

รวม 24.90/5 

= 4.98 

ตัวบงชี้ท่ี  2.3 คาเฉลี่ย 3 วิทย 5.00 

 3.65 

พยาบาล 3.06 

มนุษยฯ 2.42 

วิทยาการ 4.39 

คร ุ 3.40 

รวม 18.27/5 

= 3.65 

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 5 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1 4 ขอ 7 ขอ (1-7)  5.00 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2 คาเฉลี่ย 3.50 วิทย 4.16 

 4.01 

พยาบาล 3.77 

มนุษยฯ 3.73 

วิทยาการ 4.11 

คร ุ 4.30 

รวม 20.07/5 

=4.01 

ตัวบงชี้ท่ี  5.3 4 ขอ 6 ขอ (1-6)  5.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.25 
 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมน 

ตัวบงชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 2.29 5.00 3.15 3.55 การดําเนินงานระดับดี 

2 3 4.98 5.00 3.65 4.54 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 3 - 5.00 4.01 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 3 7 3 -  

คะแนนเฉลี่ย 3.19 5.00 3.60 4.26 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ

ดําเนนิงาน

ระดับพอใช 

การ

ดําเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดําเนนิงาน

ระดับด ี

การ

ดําเนนิงาน

ระดับด ี
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