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 แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  

พ.ศ. 2557 – 2561 
 
ที่มาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 

ซึ่งแผนฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2556 ประกอบกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดท าแผนฯ ฉบับใหม่เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ศึกษาและจัดท ากรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2561 โดยพิจารณาจากแนวโน้มและความท้าทายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต  กรอบแนวคิดดังกล่าวแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557– 2561  ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประการหลักในการพัฒนาโดยยึดหลัก 
“พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม” และยังเล็งเห็นถึงความท้าทายจาก
แผนการพัฒนาในระดับประเทศและระดับจังหวัดฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังได้น าผลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม นโยบายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นกรอบแนวคิดใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีความพร้อมและด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ใน   
เชิงรุกได้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  
 
แนวโน้มและความท้าทายจากแผนพัฒนาฯ  

 
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ท าให้เห็นแนวโน้มและความท้าทายต่อแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 กรอบแผนระดับอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (CountryStrategy) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม 
(พ.ศ. 2557 – 2560) และยุทธศาสตร์อาเซียน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แผนพัฒนาที่เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557– 2561 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 - 2559) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) 2557 

แผนพัฒนาจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 (พ.ศ.2557-2560) 

ยุทธศาสตร์จังหวดันครปฐม 
(พ.ศ.2557-2560) 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11  
(พ.ศ.2555-2559) 

การรวมกลุ่มประชาคม 
อาเซียน ในปี 2558 

“One Vision, One Identity, 
One Community” 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

- Growth&Competitiveness 
- Inclusive Growth 
- Green Growth 
- Internal Process 

“เป็นแหล่งผลิตและแปรรูป 
สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
อนุรักษ์” 

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรมท่ีได้ 
มาตรฐานสากล และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ า” 

“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา 
ไทยเพื่อผลิตและพัฒนา 
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถ 
ปรับตัวส าหรับงานท่ีจะเกิดขึ้น
ตลอดชีวิต  

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน 
การสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศใน 
โลกาภิวัฒน์  

สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไก 
ของธรรมาภิบาล การเงิน  
การก ากับมาตรฐานและ 
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ 
ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ” 

 

“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ 
ความรู้และพัฒนาก าลังคน 
ระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้าง
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาท
สูงในประชาคมอาเซียนและ
มุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ” 

ประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน  
- เป็นสังคมเป็น 
เอกภาพเอื้ออาทรต่อ 
กัน มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
พัฒนาทุกด้านและ 
มีความม่ันคงทางสังคม 

ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน  
- ค้าขายระหว่างกัน 
มากขึ้น มีการไปมา 
หาสู่กันได้อย่างสะดวก
และมีศักยภาพในการ 
แข่งขันกับโลกภาย 
นอก  

ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคง 
อาเซียน  
- สมาชิกมีความไว้เนื้อ 
เชื่อใจซึ่งกันและกัน มี
เสถียรภาพมีสันติภาพ 
และมีความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง 
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง 

การลดความเหลื่อมล้ า 

การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

การสร้างความสมดุลและ 
ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

การส่งเสริมความปลอดภัยใน 
การผลิตและส่งออกสินค้า 
เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
ท่ีได้มาตรฐาน 

การเพิ่มศักยภาพในการ 
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่าง 
สร้างสรรค์ 

กระชับความสัมพันธ์ในการ 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 

เป็นแหล่งผลิตจ าหน่ายและ    
ส่งออกอาหาร สินค้าเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรมและ 
อุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐาน 
สากล ปลอดภัย 

เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ชุมชนริมน้ า 

เป็นจังหวัดท่ีประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตและรักษาวิถีชีวิตลุ่มน้ า 
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : เปลี่ยนระบบการ
น าองคก์รให้ขับเคลือ่นอุดมศกึษา
แบบองค์รวม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : พัฒนาอาจารย์ให้
เป็นมอือาชีพ และพัฒนผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศกึษา เพือ่ขับเคลือ่น
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
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จากแนวคิดและแผนพัฒนาต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้นสะท้อนถึงแนวโน้ม ความท้าทาย และทิศทางของ

มหาวิทยาลัยฯ   ที่จะต้องมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน สร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของประเทศและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสามารถ เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
จากการประชุมของคณะท างานวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     

ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เพ่ือวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561    
ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้หลัก 4M (Man, Monery, Material, 
Management) ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ PEST (Policy, Economic, Social, 
Technology) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และน าข้อมูลจากการร่วมกันวิเคราะห์มาจัดท าแบบประเมินเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นอย่างครอบคลุมในทุกด้านอย่างทั่วถึงด้วยหลักการมีส่วนร่วม   

คณะท างานวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ร่วมประชุม
เพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ได้
อย่างมีเปูาหมายและทิศทางที่ชัดเจน ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคที่มีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2556 วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปไดด้ังต่อไปนี้ 

 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาใหม่จ านวนเพิ่มขึ้นเป็นล าดับอย่างต่อเนื่อง งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 85 โดยประมาณ มาจากค่าบ ารุงการศึกษา 

2. ชื่อเสียงและผลงานท่ีผ่านมาของมหาวิทยาลัยจากท้ังศิษย์เก่าและการท างานร่วมกับท้องถิ่น ท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตครูท่ีมีชื่อเสียงและ 
เป็นท่ียอมรับมาอย่างยาวนาน ระยะเวลากว่า 75 ปี 

3. การท างานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2554 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.14 การประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตแบ่งออกเป็น            
3 ประเด็น คือ ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ทุกประเด็นมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 โดยประเด็นท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยถึงร้อยละ 89.78 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบสามารถบริหารจัดการอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  

5. มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดกับชุมชน ท างานร่วมกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงมีเครือข่ายความร่วมมือ กับ
ชุมชนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง 
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จุดอ่อน 
1. ความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของบัณฑิตยังอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง      

จ า ก ผ ลก า ร ส า ร ว จค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ส า ร ว จ  โ ดย ส า นั ก ง า นส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ                    
ประจ าปีงบประมาณ 2554 ประเด็นท่ีได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตน้อยท่ีสุด เมื่อเทียบกับ
ประเด็นอื่น คือ ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจเพียงร้อยละ 66 

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์และบุคลากร จากผลการทดสอบ Ellis มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 
ระดับ 6  

3. นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การมีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ การคิดวิเคราะห์ และการ
ตัดสินใจ 

4. บุคลากรขาดการใช้แนวคิดเชิงรุก ความกระตือรือร้นในการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ๆ และจิตบริการ 
ในการปฏิบัติงาน  

5. การซ่อมแซม บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ล่าช้า 
6. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีน้อยลง การเกษียณอายุของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และ

อาจารย์ท่ีเข้าใหม่จ านวนมาก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ มีอัตราส่วนผู้ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการลดลงมาก คือ 
ร้อยละ 13.8 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โอกาส 
1. มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในท าเลท่ีต้ังท่ีมีการคมนาคมสะดวก อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ สร้างโอกาสให้ มีนักศึกษา

จากจังหวัดข้างเคียงจ านวนมาก การเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษเพื่อให้ความรู้
กับนักศึกษาเป็นไปได้โดยสะดวก 

2. แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดก าหนดให้นครปฐมเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ท่ีมีจุดเน้น 
เป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และประตูการค้าชายแดน 
สู่อนัดามัน – ทวาย และยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมก าหนดให้จังหวัดเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย แหล่งท่อง
เท่ียงเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ า 

3. แนวโน้มความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีเพิ่มขึ้น และความต้องการของบุคคลากร
ทางการศึกษาในการเพิ่มวิทยฐานะครู และแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในแหล่งอารยธรรมทวารวดีท่ีเก่าแก่และรุ่งเรืองในอดีต  
5. สังคมออนไลน์ ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว และการสื่อสารไร้พรมแดนของยุคปัจจุบัน  

อุปสรรค 
1. ค่านิยมของสังคมโดยท่ัวไปท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. การแข่งขันทางด้านการศึกษาจากการรวมตัวของกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี 2558 และแนวโน้ม 

การจัดต้ังวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างประเทศในประเทศไทยจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 
3. จ านวนเด็กในวัยเรียนช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะลดลง  
4. เสถียรภาพต่อการด ารงอยู่ในระบบราชการของสถาบันการศึกษาจากนโยบายภาครัฐ  
5. การปิด-ยุบรวมหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11  

พ.ศ. 2555-2559) 
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การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ข้อสรุปความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคลภายนอก จากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555  

ความต้องการของนักศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
1.  การด าเนินงานด้าน กยศ. ควรคัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีจิตบริการ ปฏิบัติงานฉับไว โปร่งใส และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักศึกษาได้ทราบอย่างทั่วถึง 
2.  จัดหาอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพและมีเจตคติที่ดีต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
3.  เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพของอาคารใหม่และระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งาน

พร้อมทั้งปรับปรุงห้องเรียนและเครื่องปรับอากาศให้มีความสะอาด 
4.  แก้ไขระบบไฟฟูาที่ขัดข้องบ่อย เพิ่มแสงสว่างด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัย เพิ่มปลั๊กไฟตาม

อาคารเรียน 
5.  เพ่ิมลานกิจกรรม สถานที่พักผ่อนและปลูกต้นไม้เพ่ิม 
6.  แก้ปัญหาการจราจรด้านหน้ามหาวิทยาลัยโดยติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหรือมีเส้นทางที่ท าให้นักศึกษาไม่

ต้องขับขี่ย้อนศร 
7.  มีกิจกรรมกลางคืนภายในมหาวิทยาลัยประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยเงียบเหงา 
8.  จดัรถไฟฟูาเพ่ือวิ่งให้บริการระหว่างตึกต่างๆ 
9.  ปรับปรุงให้มีห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน 
10.  จัดให้มีเขตปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย 
 
ความต้องการของผู้บริหาร/อาจารย์ มีดังต่อไปนี้ 
ด้านวิชาการ 
1.  สร้างคณะให้มีความเข้มแข็ง  
2.  คัดกรองนักศึกษาเข้าเรียน ไม่ควรรับทั้งหมด  
3.  ปรับปรุงการวัดผลให้เข้มข้น โดยเฉพาะการวางเกณฑ์การวัดผลที่มีผลต่อการตกออก 
ด้านการบริหารจัดการ 
4.  อาจารย์ต้องไปท างานธุรการ แก้ระบบการบริหารการเงินและพัสดุ ปรับปรุงการบริหาร 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
5.  ก าหนดแผนการพัฒนาอัตราก าลังให้ชัดเจน ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พัฒนาศักยภาพฝุาย 

สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบสร้างคนใหม่เพ่ือทดแทนคนเก่า 
6.  สร้างขวัญก าลังใจ สวัสดิการและความสะดวกสบายให้พนักงานมหาวิทยาลัยให้เท่าเทียมกับข้าราชการ 
7.  ปรับปรุงแก้ไขระบบประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ 
8.  ปรับปรุงแก้ไขระบบ IT และมีระบบ E-office ให้มีประสิทธิภาพ 
9.  สร้างปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
10. ต้องการให้อธิการบดีบริหารงานในรูปแบบการบริหารสถานศึกษามิใช่การบริหารในรูปแบบกระทรวง

ทบวง กรม และมีกลไกการตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
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ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม 
11. จัดให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ ปลอดสิ่งเสพติดต่างๆ 
12. ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เช่น เพ่ิมจุดบริการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

จัดให้อาจารย์มีห้องค้นคว้าและห้องท างานส่วนตัว 
13.  สร้างที่พักเพ่ิมเติมให้อาจารย์และบุคลากรและพ้ืนฟูหอพักนักศึกษา 
14.  ปรับปรุงโรงอาหาร คุณภาพอาหาร ความสะอาด  
15.  แก้ปัญหาการจราจรในมหาวิทยาลัยและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
16.  จัดที่นั่งพักผ่อนและที่ส าหรับใช้ท ากิจกรรมสันทนาการ ปรับปรุงสถานที่เล่นกีฬา สร้างบรรยากาศของ

มหาวิทยาลัยในยามเย็นมิให้เงียบเหงา 
17.  จัดให้มีการอบรมบุคลากรให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอบรมการปูองกันอัคคีภัย 
18. มหาวิทยาลัยควรมีสัญญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้  
1.  เพ่ิมห้องน้ า รักษาความสะอาด ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีช ารุด 
2.  นักศึกษามีจ านวนมาก ห้องเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และจัดห้องเรียนให้

เหมาะสมกับวิชาเรียน 
3.  สร้างที่อยู่อาศัยให้พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
4.  ปรับปรุงอาคารเก่า 
5.  ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์ของบุคลากร สวัสดิการรักษาพยาบาลบุคลากรเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก

ประกันสังคมดูแลไม่ทั่วถึง 
6.  ปรับปรุงปูายบอกทางภายในมหาวิทยาลัย 
7.  จัดโครงสร้างองค์กรและแยกงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากกัน  
8. แก้ไขระบบงานในกองพัฒนานักศึกษา  

 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ิมทักษะในการท างาน 
2. ปรับปรุงการควบคุมอารมณ์ 
3. ปรับปรุงทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะในการสื่อสาร  
4. พัฒนาให้มีความกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น 
5. ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
6. มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
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ความต้องการของบุคคลภายนอก มีดังต่อไปนี้ 
ด้านวิชาการ 
1.  นักศึกษาบางสาขามีจ านวนมากไม่สมดุลกับอาจารย์ 
2.  ควรก าหนดเปูาหมายในการผลิตครูให้ชัดเจน ไม่เน้นปริมาณ ประสานกับคณะจัดเตรียมอาจารย์และ

เตรียมความพร้อมของสถานที่ฝึกประสบการณ์ 
3.  ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นสากลและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 
4.  เปิดสาขาวิชาที่มีความต้องการสูง เช่น สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ไม่เปิดปริญญาเอกในสาขาที่แข่งขันกับ

มหาวิทยาลัยเก่า   
5.  เปิดสาขาท่ีรองรับกับโครงการท่าเรือน้ าลึกทวายเนื่องจากนครปฐมเป็นจังหวัดทีม่ีความส าคัญด้าน 
      โลจิสติกส ์
ด้านบริหารจัดการ 
6.  เน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆทุกช่องทาง เช่น การเผยแพร่เกียรติคุณศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ

ผลงานของมหาวิทยาลัย 
7. จัดอบรมนักศึกษาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การแต่งกาย กิริยามารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน การ

ตระหนักในการเพ่ิมพูนความรู้และการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับตนเอง 
8.  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาท่ีอยู่ตามหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 
9.  มีบทบาทในการร่วมมือกับจังหวัดเรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติด 
10. จัดงานคืนสู่เหย้าและชุมนุมศิษย์เก่าประจ าทุกปี 
ด้านกายภาพ 
11. พัฒนาสถานที่รองรับนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
12. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนที่ทรุดโทรม เช่น บ้านพักเก่า อาคารเก่าและแก้ไขปัญหาโจรผู้ร้ายบุกรุกหรือ  

                ขโมยทรัพย์สิน 
 
นโยบายสภามหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
 

ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่  3 / 2556 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 
ไดใ้ห้ความเห็นชอบต่อการน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของอธิการบดีที่
มีจุดมุ่งเน้น ดังต่อไปนี้  

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน  
ด้วยการสร้างบัณฑิตศตวรรษ ที่ 21 ที่มีคุณภาพ พร้อมปรับตัว มีทักษะในการท างานและการใช้ชีวิต 

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้เรื่องอาเซียน มีทักษะการสื่อสาร พัฒนาหลักสูตรที่รองรับ
ยุทธศาสตร์ประเทศในเชิงพ้ืนที่และประเด็นเร่งด่วนที่มีความต้องการสูง ปรับปรุงหลักสูตรให้สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานทั้งในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน สร้างแบรนด์ใหม่เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ สนับสนุนกิจกรรมนอกห้องเรียนผ่านชุมนุมชมรม  

เร่งสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การเพ่ิมคุณวุฒิของคณาจารย์ พัฒนาให้มีศักยภาพใน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาเกิดความคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ  
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มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนสอนและเทคนิคที่ดี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีทักษะภาษา สร้างสรรค์ มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศทาง
วิชาการทั้งในและนอกห้องเรียนให้ร่มรื่น สงบ สะอาด มีกลิ่นไออารยธรรมทวารวดี มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและลดขั้นตอนการท างาน
ด้วย E-Office มุ่งสู่ E-University 

2. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่เข้มแข็งยั่งยืน 
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาคนทุกวัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้ชุมชน

ท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
เชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และฐานความรู้เพ่ือหาค าตอบให้ท้องถิ่น 
ก าหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรใน
ท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจฐานความรู้เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ โดยเฉพาะในด้าน การเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตลุ่มน้ า และการค้าชายแดนเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการให้
ความรู้และทักษะกับท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผู้น าในการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ 
ภัยพิบัติในพื้นที่ ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
ให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น  

3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี สร้างเครือข่ายภายในจังหวัดเพ่ือสร้างจุด
ขายแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทวารวดีและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ า 

 
และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้นโยบายและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 และการด าเนินงานโดยทั่วไปดังนี้ 
1. การผลิตบัณฑิต/การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นคุณภาพประเด็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ

บัณฑิต คณาจารย์ การวิจัย สภาพแวดล้อม และทุกพันธกิจที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และ
ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พัฒนาหลักสูตรใหม่ตอบสนองต่อ
การเป็นประเทศกลุ่มอาเซียน พัฒนาวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไปเพ่ือให้เน้นความเป็นมนุษย์ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เข้มข้นและใกล้ชิดนักศึกษา มีหน่วยงานสหกิจศึกษาที่บูรณาการระหว่างการเรียนในห้องเรียนอย่างเป็นระบบร่วมกับ
สถานประกอบการและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
รวมทั้งเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และพยายามบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ งานบริการวิชาการแก่สังคม 
รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ E-learning สอนเสริมหรือสอนเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

เตรียมการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน นักศึกษาจะต้องเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้
สามารถสื่อสารได้ สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนให้มากขึ้น สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน เพ่ิม
โอกาสในการท างานจากการเคลื่อนย้ายแรงงานบริการอย่างเสรี มีระบบรองรับการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
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ต่างชาติ เช่น  International office, International Student Advisor ปูายบอกทาง ปูายชื่ออาคารที่เป็น
ภาษาอังกฤษ บุคลากรที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 
ส่งเสริมอาจารย์ที่ไม่สามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ด้วยการท าผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยที่

ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในแต่ละสาขาวิชา ใน
สถาบันการศึกษาท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความมุมมองที่แตกต่างและความหลากหลายทางวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพ
และวิสัยทัศน์อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศได้มีโอกาสฝึกอบรมเพ่ิมเติม ส่งเสริมการจัดท า 
Profile ของอาจารย์ เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในด้านอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย และ
น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในอนาคต  

คณะและโปรแกรมวิชามีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยการวิเคราะห์ตนเองและน าจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่มา
ก าหนดเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

2. การวิจัย มุ่งเน้นการวิจัยในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ หรืองานวิจัยประยุกต์ที่ท าให้
เกิดผลิตภัณฑ์ ผลิตผล หรือสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาระบบทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยนักวิจัยพ่ีเลี้ยง
ที่มีประสบการณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนและประสานนักวิจัยเพ่ือขอทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ มีการด าเนินงานเชิงรุกด้านการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยการศึกษาความต้องการ
ความรู้ทางวิชาการหรือปัญหาส าคัญของท้องถิ่น ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ร้องขอ รวมทั้งการเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟูนกับองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด  
 4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพราะมี
ความส าคัญต่อท้องถิ่นและเป็นจุดเด่นของจังหวัด การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต้องสะท้อนถึง
ส านึกของคนในการเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น บูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจ
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียน การสอน การวิจัย การพัฒนาสังคมให้กับนักศึกษาได้เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
อย่างดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับนักศึกษาและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น และ
ต่อยอดขยายผลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปยังจังหวัดรอบข้าง ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ  

5. ด้านการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญ
กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเพ่ือให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาสวัสดิการในด้านต่างๆ 
ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จูงใจพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม 
และมีการประสานงานที่ดี ลดความขัดแย้ง สร้างเสริมสัมพันธ์อันดี บุคลากรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนา
หลักสูตรเตรียมผู้บริหารในอนาคต มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่จ าเป็นภายในมหาวิทยาลัย ระบบ IT มีศูนย์
สร้างสรรค์หรือสังสรรค์ในมวลหมู่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์สอบ
ทางด้านวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์วัดระดับภาษา ศูนย์สอบไมโครซอฟต์ เป็นต้น  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการด าเนินพันธกิจในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านวิชาการ การวิจัย และสอดคล้องกับทิศทางและแผนการพัฒนาของประเทศ 

ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น การเปิดสอนหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ และ
การให้ทุนคณาจารย์ไปศึกษาต่อ เป็นต้น 
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ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ก าหนดปรัชญา พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ปรัชญา "การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น" 
พันธกิจ    ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7   

    “ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู”  

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

ค่านิยมหลัก      

N - Network and Communication  
การสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารหลายรูปแบบ หมายถึง การท างานแบบ
ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็ม
รูปแบบ  

P - Professional  
การท างานแบบมืออาชีพหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

R - Responsibility  
การท างานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพ
และมาตรฐาน   โปร่งใสและตรวจสอบได้  

U - Unity  
การประสานสามัคคี หมายถึง การท างานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝุาย และเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์  :  บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  อัตลักษณ์   :  จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีดังต่อไปนี้ 

1. ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการให้ค าปรึกษาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
2. ศึกษาแนวโน้มความท้าทายและแผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
3. วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
4. ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
5. รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2561 
7. ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 
8. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุม กบ.และ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561  
10. จัดท ากรอบการประเมินผล พร้อมคู่มือค าอธิบายตัวชี้วัด  
11. ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 
12. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561 

 
จากแนวโน้ม ความท้าทาย แผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย นโยบายสภามหาวิทยาลัย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ และกลยุทธ์ ไดด้ังต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อม

ท างานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นค าตอบของท้องถิ่น
ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

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

 
เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน  
2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี  วัฒนธรรมประเพณีไทย และ

สิ่งแวดล้อม 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัว 

และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมัน่ที่จะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรูอ้ารยธรรมทวารวดี และ
เป็นค าตอบของท้องถิน่ในการสรา้งภูมิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์1 
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 

 
 

 

พันธกิจ 
 
1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพคู่
คุณธรรมและขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
 
2. ผลิตบัณฑติครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
4. วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 
และสืบสานพัฒนาโครงการ
พระราชด าร ิ
 
5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธภิาพ
ประสิทธิผล 
 
6. พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็น
แหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3     
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
และเกื้อกูลสิ่งแวดลอ้ม  
 
 

 

เป้าประสงค์ 1 
บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานใน 
ประชาคมอาเซียน  
 

 
 

 

เป้าประสงค์ 2 
ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 

 

เป้าประสงค์ 3  
นักศึกษาและประชาชนตระหนัก
ถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 
วัฒนธรรมประเพณีไทย และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 

เป้าประสงค์ 4  
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมเป็น
องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัว และ
บริหารจัดการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
 
 

 

กลยุทธ์  
1) ให้ความส าคัญกับ TQF พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เทียบเคียงต่างประเทศ น าร่องในกลุ่ม 
วิชาชีพทีเ่คลื่อนย้ายแรงงานเสร ีให้พร้อมตามข้อตกลงยอมรับรว่มคุณสมบัตินกัวิชาชีพ (MRA) 
2) สร้างบัณฑิตศตวรรษ 21 ที่พรอ้มปรับตัว มีศักยภาพ มทีกัษะการท างาน ใช้ชวีิตไดท้า่มกลาง
ความแตกต่างของเชื้อชาต ิศาสนา วัฒนธรรมและภาษา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
3) เพิ่มทกัษะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
4) ปรับปรุงกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป เนน้การเป็นพลเมืองที่ดขีองโลก  
5) ส่งเสริมการเรียนรู้เรือ่งอาเซียนศึกษา  
6) พัฒนารายวิชา “จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น” เป็นรายวชิาหมวดการศกึษาทัว่ไป 
7) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขม้แขง็ สอดแทรกกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต มรน. 
8) บูรณาการงานด้านวิจัย บรกิารชุมชน ศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้มกับการเรียนการสอน 
9) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้นักศึกษาเลือกเรียนตามอัธยาศัย เพิ่มทักษะนอกสาขาวิชา 
10) สนับสนุนแบรนด์ใหม่ Dvaravati International Institute จัดการเรียนการสอนนานาชาติ 
เร่งน าร่องด้านครุศาสตร ์ผลิตบัณฑิตครทูี่มคีวามสามารถสอนหลกัสูตรภาษาอังกฤษ 
11) เร่งพัฒนาหลกัสูตรที่รองรับยุทธศาสตรป์ระเทศในเชิงพืน้ทีแ่ละประเดน็เร่งด่วนทีม่คีวาม
ต้องการสูง เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การเป็นประตูการค้าชายแดนสู่อนัดามนั-ทวาย 
12) สนับสนนุการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพือ่การแลกเปลี่ยน
นักศกึษา อาจารย์ นักวจิัย  
13) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสาขาวชิาด้วยการสอบประมวลความรู้เฉพาะสาขาวิชากอ่น
ส าเร็จการศกึษาและเตรียมความพร้อมรองรับการจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ 
14) ปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งเนน้ Work Integrated Learning และเรียนรูร้่วมกับชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 
15) สนับสนนุกจิกรรมนอกห้องเรียนของนกัศึกษาผ่านชุมนุม/ชมรมต่างๆ  
16) สนับสนุนโครงการ “คนดีมทีี่เรียน”  
17) ยกย่องเชดิชูนกัศึกษาตน้แบบ NPRU ที่มีคุณลกัษณะบัณฑิต มรน.ที่พึงประสงค ์
18) เร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์ 
19) สนับสนุนการเพิม่คุณวุฒขิองคณาจารย์ ศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยเครือข่ายในกลุม่อาเซียน 
20) เพิ่มอาจารย์ระดับปรญิญาเอกที่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
21) สร้างศักยภาพให้อาจารย์จดัการเรียนรูใ้ห้นักศึกษาเกิดความคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ 
22) สนับสนนุให้มีเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างคณาจารย์ด้านนวตักรรมในการจัดการเรียนรู้ 
23) พัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการให้ค าปรกึษาอย่างต่อเนือ่ง 
24) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตามอธัยาศัย 
 
 

 กลยุทธ์  
1) จัดการศกึษาตามอัธยาศัยผ่านการ 
จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นระยะยาว 
และระบบธนาคารหน่วยกิต 
2) วจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู ้
และฐานความรู้เพือ่หาค าตอบให้ท้องถิน่ 
3) วิจัยเพื่อมุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศในเชิงพื้นที่  
4) สนับสนุนให้ชุมชนทอ้งถิน่ม ี
ความสามารถในการบริหารจัดการม ี
มีสุขภาวะที่ด ีโดยยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง   
5) ส่งเสริมการให้ความรู้และทกัษะกับ
ท้องถิ่นเพือ่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6) เป็นผู้น าในการผลกัดนัการจัดท า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติในพืน้ที่  
7) สนับสนุนโครงการบรกิารชมุชนที่
ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
8) ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้ใน
ท้องถิ่นเพือ่ออกแบบกจิกรรมการสอน 
9) ผลักดันให้เกิดโครงการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนในแต่ละโปรแกรมวิชา  
10) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11) มีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษา 
12) พัฒนานักศึกษาและประชาชนให้มี
ศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

กลยุทธ์  
1) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการ 
อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 
ศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู ้
รวบรวมประวตัิและเรือ่งราวต่างๆที่
เกี่ยวขอ้ง เผยแพร ่ประชาสัมพนัธ ์
อารยธรรมทวารวดีสู่สายตาทั้งใน 
และต่างประเทศ  
2) สร้างเครอืข่ายภายในจังหวัดเพื่อ 
ความร่วมมอืในการสร้างจุดขาย 
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
ทวารวดีและวิถีชวีิตชุมชนลุ่มน้ า 
3) พัฒนารายวิชา“ทวารวดีศกึษา” 
เป็นรายวิชาหมวดการศกึษาทั่วไป
เป็นเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลัย 
4) สนับสนุน ส่งเสรมิ ทอ้งถิน่
ต้นแบบวัฒนธรรม 
5) ส่งเสริมให้ทอ้งถิน่เห็นคณุค่า 
อนรุักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างรายได ้
6) สร้างจิตส านกึรับผิดชอบด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักศกึษา เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น 
7) พัฒนาสู่ความเป็น Green 
university 
 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์  
1)  ปรับปรุงแผนแม่บท (master plan)  
2)  สร้างบรรยากาศทางวิชาการทัง้ในและ
นอกห้องเรียน ให้ร่มร่ืน สงบ สะอาด ใน
แนวคิด Dvaravati Resort  
3)  ลดขั้นตอนการท างานด้วย E-office มุ่งสู่ 
E-university 
4)  พัฒนาบคุลากรสายสนบัสนุนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง  
5) สนับสนุน Routine to Research เป็น
ฐานในการปฏิบัติงาน 
6) สร้างระบบและสวัสดิการที่จูงใจเพื่อดึงดูด
คนดีคนเก่ง 
7) จัดต้ังหน่วยพัฒนาทรัพยากรบคุคลพัฒนา
บุคลากรทุกระดับเชิงกลยุทธ์ 
8) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติบคุลากรสายวิชาการ 
สายสนบัสนุนและคนงานดีเด่น เช่น best 
teaching awards, best service awards 
9) สนับสนุนคนรุ่นใหม่ พัฒนาหลักสูตร
เตรียมผู้บริหารในอนาคต 
10)  สนบัสนุนทุนการศกึษาบณัฑิตเกียรติ
นิยม มรน. ที่มีศักยภาพเพ่ือกลบัมาพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
11) สนบัสนนุงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  
12) สร้างระบบและกลไกประกันคณุภาพ 
บริหารความเสียง จัดการความรู้  
13) เสริมสร้างค่านิยมส านึกรักองค์กร 
14)  ศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 
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กลยุทธ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ 
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ พร้อมท างานใน
ประชาคมอาเซียน 
หมายเหตุ 
คุณลักษณะบัณฑิต มรน. 
ที่พึงประสงค์ 
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม 
2. ขยัน อดทน มีความ
รับผิดชอบ 
3. รู้จักคิดวิเคราะห์หา
เหตุผล  
4. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
5. มีมนุษยสัมพันธ ์
ปรับตัวและท างานเป็นทีม
ได ้
6. มีอัตลักษณ์: จิตอาสา 
พัฒนาท้องถิ่น 

1. บัณฑติที่ไดง้านท า/ศึกษา
ต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 
1 ปี 
2. การประเมินบัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ภายหลังการท างาน 1 ปี โดย
ผู้ใช้บัณฑิต 
3. นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาต่างประเทศ 
4. นักศึกษาทีส่อบผา่นเกณฑ์
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. รางวัลในระดับชาต/ิ
นานาชาติของนักศึกษาในด้าน
วิชาการ กีฬา คุณธรรม 
จริยธรรมและอื่นๆ 
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ร้อยละ 
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จ านวนต่อ
ปี 
 

 

1) ให้ความส าคัญกับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พัฒนา
คุณภาพบัณฑติให้เทียบเคียงไดก้ับต่างประเทศ เร่งน าร่องในกลุม่วิชาชีพที่
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ได้แก่ วศิวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บัญชี การ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ให้มีคุณลกัษณะพร้อมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวชิาชีพ (Mutual Recognition Arrangement : MRA) 
2) สร้างบัณฑิตศตวรรษ 21 ที่พร้อมปรับตัวมีทักษะในการท างานและ 
การใช้ชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยูท่่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติศาสนา 
วัฒนธรรมและภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มี
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
3) จัดการศึกษาที่มุ่งเนน้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศใน 
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการด ารงชีพและท างานในระดบันานาชาติ 
โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกใน
การสอน  
4) ปรับปรุงกลุ่มวชิาการศึกษาทัว่ไป ให้เน้นความเป็นมนุษย์และพลเมืองที่
ดีของโลก ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิต มรน. ที่
พึงประสงค์  
 

สสว./คณะ 
 
 
 
 

สสว./ 
กิจการนักศึกษา/

คณะ 
 

สสว./ศูนย์ภาษา/
คณะ 

 
 

 
สสว./คณะ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 6. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
คุณลักษณะบัณฑิตครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
7. อาจารย์ปริญญาเอก 
8. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
9 .  อ า จ า ร ย์ ที่ ส อ บ ผ่ า น
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
10. นวัตกรรมหรือเทคนิคที่ดี
ในการจัดการเรียนการสอน  
11. ระดับความส าเร็จในการ
น า เทคโนโลยีมา ใช้ ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
 
 
 

90 
 
 
 

30 
40 
 

80 
 
 
5 
 
5 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 
 

ระดับ 
 
 

5) ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาให้มากข้ึน ปรบัปรุงรายวิชา
อาเซียนศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธุ์ และระบอบการปกครอง โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายเพื่อ
เตรียมการส าหรับการท างานขา้มชาติ 
6)  พัฒนารายวชิา “จิตอาสาพฒันาท้องถิ่น” เป็นรายวิชาพื้นฐาน
การศึกษาทั่วไปและเปน็เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยเปน็วชิาที่เนน้
การออกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ในพื้นที่จริง เพื่อสนับสนนุอัตลักษณ์ “จิต
อาสา พฒันาท้องถิ่น” 
7) พัฒนาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาที่เข้มแข็ง สอดแทรกกิจกรรมการพัฒนา
ให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิต มรน. ที่พึงประสงค์ 
8) บูรณาการงานดา้นวิจยั บริการชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 
กับการเรียนการสอน 
9) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกเรียน
ตามอัธยาศัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มทักษะด้านอื่น ๆ นอกเหนือ
สาขาวชิาเรียน 
10)  สนับสนุนการสร้างแบรนดใ์หม่ Dvaravati International Institute 
เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนนานาชาติ 
โดยเร่งจัดการเรียนการสอนดา้นครุศาสตร์ซึ่งเปน็จุดแข็งของมหาวิทยาลยัฯ 
เพื่อผลิตบัณฑิตครูที่มีความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English 
Program) ในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

สสว./ 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
 

 
สสว./คณะ 

 
 
 

สสว./คณะ 
 

คณะ 
 

สสว./คณะ 
 
 

สสว./คณะ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    11)  เร่งพัฒนาหลักสูตรที่รองรบัยุทธศาสตร์ประเทศในเชงิพื้นที่และ
ประเด็นเร่งด่วนที่มีความต้องการสูง เช่น การเปน็ประตูการค้าชายแดนสู่
อันดามัน-ทวาย การดูแลผู้สงูอายุ เป็นต้น  
12)  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
และตามความต้องการที่จะเกิดขึ้นในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน และ 
สนับสนนุให้นักศึกษาที่มีศักยภาพได้มีโอกาสพฒันาตนเองโดยศกึษาบาง
รายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย หรือฝึกประสบการณ์ในประชาคม
อาเซียน 
13)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสาขาวชิาด้วยการสอบประมวลความรู้
เฉพาะสาขาวิชาก่อนส าเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับการจัด
สอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาต ิ
14)  ปรับปรุงหลักสูตรให้สนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (Work Integrated Learning)  มุ่งเน้นให้เกิดทั้งสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะเฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานพฒันาให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนและอตุสาหกรรม 
(Community & Industrial Links) สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
ประเทศ และประชาคมอาเซียน  
 

สสว./คณะ 
 
 

สสว/คณะ 
 
 
 
 
 
 

สสว./คณะ 
 
 

สสว./คณะ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    15)  สนับสนุนกิจกรรมนอกห้องเรียนตามความสนใจของนักศึกษาผ่าน
ชุมชน/ชมรมตา่งๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ 
ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน และรู้คุณค่าของตนเอง 
16)  สนับสนุนโครงการ “คนดมีีที่เรียน” ต่อจาก “ทุนเรียนดีมเีงินเดือน” 
โดยให้โควตากับโรงเรียนเสนอนกัเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม                
มีจิตสาธารณะ ให้ได้เลือกสาขาเรียนตามที่ต้องการ 
17)  ยกย่องเชิดชูนักศึกษาตน้แบบ NPRU ที่มีคุณลักษณะบัณฑิต มรน.   
ที่พึงประสงค ์
18)  เร่งพัฒนาและสนบัสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
19)  สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของคณาจารย์ ด้วยการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็งในสาขาวิชานั้นๆ 
เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันอดุมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
20)  เพิ่มอาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพและ
พัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
21) อบรม ส่งเสริม สนับสนนุ สร้างศักยภาพให้อาจารย์มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาเกิดความคิด วิเคราะห์และตัดสินใจได ้ 
22) สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์เกี่ยวกับ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคที่ดีและประสบ
ความส าเร็จในการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พึงประสงคท์ั้ง 5 ด้าน   
(Five Domain of Learning)  

กิจการนักศึกษา 
 
 

สสว. 
 
 

กิจการนักศึกษา 
 

สสว./คณะ 
สสว./คณะ 

 
 

สสว./คณะ 
 

สสว./คณะ 
 

สสว./คณะ 
 

  



 แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | กองนโยบายและแผน 
 
 

 

- 20 - 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย
2561 

หน่วยนับ กลยุทธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    23) พัฒนาอาจารย์ในดา้นการจัดการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
24)  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  

สสว./คณะ 
 

สวก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่า
ทันการเปลี่ ยนแปลง มี
ภูมิคุ้มกัน มีความสามารถ
ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ตนเอง และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 
 

1. ชุมชนตน้แบบที่มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองที่ด ี
2. หลักสูตรระยะยาวที่
พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในกลุ่มวัยท างานและผู้สูงอายุ 
3. งานวิจัยและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์
ปัญหาของท้องถิ่น 
4. ผลงานวิจัยประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ร่วมกับSME/
ภาคอุตสาหกรรม 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
 
6. โครงการบริการวิชาการที่
จัดขึ้นตามความต้องการของ
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
5 
 
 
 

15 
 
 
 

10 
 
 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน
หลักสูตร 

 
จ านวน

โครงการต่อ
ปี 

จ านวน
โครงการต่อ

ปี 
 

ร้อยละของ
คะแนนต่อ
อาจารย์
ประจ า 
จ านวน

โครงการต่อ
ปี 
 

1) จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคนทุกวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตผา่นการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ระยะยาวที่หลากหลาย และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต อันเป็นการสร้าง
ศักยภาพรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพในกลุ่มวัยท างานและส่งเสริม
ผู้สูงอายุให้มีผลิตภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
2) สนับสนนุการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และฐานความรู้เพื่อหาค าตอบ 
ให้ท้องถิ่น โดยก าหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนมุ่งเนน้การวิจัยเพื่อ 
ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถ่ินสร้างมูลคา่เพิ่มให้กับทรัพยากรใน 
ท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อสร้างผลิตภาพของประเทศ โดยเฉพาะ
ในด้านการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าและ
การค้าชายแดนเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3) วิจัยเพื่อมุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตรป์ระเทศในเชิงพืน้ที่ เช่น พม่า ทวารวดี อาหารปลอดภัย 
กล้วยไม้ เป็นต้น 
4) สนับสนนุให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการ มี 
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชวีิตมีสุขภาวะทีด่ีและเชื่อมโยงกันเป็นสงัคม 
สวัสดิการซึ่งจะเป็นฐานรากของประเทศที่มั่นคงโดยยึดหลักปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโครงการนครปฐม “นครแห่งความผาสกุทุกชุมชน
ท้องถิ่น” 
 

สสว./วิจัย/คณะ 
 
 
 
 

วิจัย/ศูนย์ศึกษา
พัฒนาจังหวัด/

คณะ 
 
 
 

วิจัย/คณะ 
 
 

วิจัย/ศูนย์ศึกษา
พัฒนาจังหวัด/

คณะ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 7. ความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
8. โครงการที่สง่เสริมการเพิ่ม
ขีดความสามารถของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
9. ผู้ประกอบการรายใหม่ 
 

5 (จาก 5) 
 
 
5 
 
 

25 

ระดับ 
 
 

โครงการ 
ต่อปี 

 
ราย 

5)  ส่งเสริมการให้ความรู้และทกัษะกับท้องถ่ินเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษา และกฎหมาย 
ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่
ใกล้เคียงจังหวัดนครปฐม 
6)  เป็นผู้น าในการผลักดันการจัดท าแผนปฏบิัติการรองรับภับพิบัติในพืน้ที่  
7)  สนับสนนุโครงการบริการชมุชนทีส่่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
8) ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองคค์วามรู้ในท้องถิ่นและน าไปออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของตน 
 
9) ผลักดันให้เกิดโครงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในแต่ละโปรแกรมวิชา เนน้
โครงงานนักศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
10) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11) มีบทบาทในการปฏิรปูการศึกษา 
12) พัฒนานักศึกษาและประชาชนในท้องถ่ินให้มีศักยภาพเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม ่

วิจัย/คณะ 
 
 
 

วิจัย/คณะ 
วิจัย/คณะ 

วิจัย/ศูนย์ศึกษา
พัฒนาจังหวัด/

คณะ 
คณะ/โปรแกรม

วิชา 
คณะครุศาสตร ์
คณะครุศาสตร ์

UBI 



 แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | กองนโยบายและแผน 
 
 

 

- 23 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเก้ือกูลสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

นักศึกษาและประชาชน
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไทย และสิ่งแวดล้อม 

 

1. ความส าเร็จของการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ทวารวดี 
2. โครงการความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมทวารวดีและ 
วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ า 
3. ความรู้ความเข้าใจและ
ค ว า ม ต ร ะ หนั ก ใ น คุ ณ ค่ า
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและ
ประชาชนในท้องถ่ิน  
4. ความส าเร็จในการพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู่  Green 
University 
 

5 (จาก 5) 
 
 

10 
 
 
 
 

5 (จาก 5) 
 
 
 
 
5 

ระดับ 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 
 
 

ระดับ 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทวารวดมีิให้สูญหาย 
ศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้เพิ่มเติม เป็นแหล่งเรียนรู้ทวารวดี รวบรวม
ประวัติและเร่ืองราวตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เผยแพร่ ประชาสัมพันธอ์ารยธรรม
ทวารวดีสูส่ายตาทั้งในและตา่งประเทศ  
2) สร้างเครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อความร่วมมือในการสร้างจุดขายแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทวารวดแีละวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ า 
3) พัฒนารายวชิา“ทวารวดีศึกษา”เป็นรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปและ
เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเพื่อปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักศึกษา ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
4) สนับสนนุ ส่งเสริม ท้องถิ่นตน้แบบวฒันธรรม 
5) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม เพื่อน ามา
สร้างรายได้ให้ชุมชน 
6) ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบด้านพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
7) พัฒนาสู่ความเป็น Green university 

ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

ศิลปวัฒนธรรม/
คณะมนุษยศาสตร ์

สสว./
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม/

คณะมนุษยศาสตร ์
วิจัย/ศูนย์ศึกษา
พัฒนาจังหวัด/

คณะ 
สนอ./คณะ 

 



 แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | กองนโยบายและแผน 
 
 

 

- 24 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ทีบ่ริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครปฐมเป็นองค์กรที่มี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เ รี ย น รู้  มี ร ะ บ บ ง า น ที่
ค ล่ อ ง ตั ว แ ล ะ บ ริ ห า ร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 

1. การปรับปรุงกระบวนงานที่
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ 
2. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
องค์กร 
3. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
4. ระดับความส าเร็จของการ
บริหารความเสี่ยง 
5. ความสุขในการท างาน 
6. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
7. ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
8. บุคลากรสายสนับสนุนที่
สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 
 
 
5 
 

5 (จาก 5) 
 
 

5 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
4 (จาก 5) 

4.5  
(จาก 5) 

60 

กระบวน 
งานต่อป ี

 
โครงการต่อ

ปี 
ระดับ 

 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 

 
ร้อยละ 

1)  ปรับปรุงแผนแม่บท (master plan) ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของมหาวิทยาลยัที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth) 
2)  ยกระดับมหาวิทยาลัยฯ และสร้างบรรยากาศทางวชิาการทัง้ในและ
นอกห้องเรียน ให้มีบรรยากาศร่มรื่น สงบ สะอาด น่านั่งอ่านหนงัสือ 
ประชุม หรือแลกเปลี่ยนกัน ผสมผสานกับการมุ่งเปน็แหล่งเรียนรู้ทวารวดี 
โดยมุ่งเน้นการจัดภูมิทัศน์มหาวทิยาลัยในแนวคิด Dvaravati Resort ให้มี
กลิ่นไออารยธรรมทวารวด ี
3) ลดขั้นตอนการท างานด้วย E-office มุ่งสู่ E-university 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุการเรียนการสอนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง มีทักษะภาษา สร้างสรรค์ มีคุณภาพและมาตรฐานการ
บริการ 
5) สนับสนนุ Routine to Research เป็นฐานในการปฏบิัติงาน 
6) สร้างระบบและสวัสดิการที่จงูใจเพื่อดึงดูดคนดีคนเก่งให้สืบทอดภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
7) สนับสนนุการจัดตั้งหนว่ยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับเชิงกลยุทธ ์
8) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวชิาการ สายสนับสนนุ และคนงาน
ดีเด่น ในด้านต่าง ๆ เช่น best teaching awards, best service 
awards เป็นต้น 
 

สนอ. 
 

สนอ. 
 
 
 
 

สวก. 
สนอ. 

 
 

วิจัย/ทุกหน่วยงาน 
สนอ. 

 
สนอ. 

 
สสว./สนอ. 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    9)  สนับสนนุคนรุ่นใหม่ พัฒนาหลักสูตรเตรียมผู้บริหารในอนาคต 
10) สนับสนุนทุนการศึกษาบัณฑิตเกียรตินิยม มรน. ที่มีศักยภาพเพื่อ
กลับมาพฒันามหาวิทยาลัย 
11) สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น 
นักศึกษา คณาจารย์ การบริหารจัดการ เป็นต้น 
12) สร้างระบบและกลไกให้การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร
ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ บูรณาการกับการท างาน 
13) เสริมสร้างค่านิยมส านึกรักองค์กร 
14) ศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ 

สนอ. 
สสว. 

 
วิจัย/สนอ./สวก. 

 
สนอ. 

 
สนอ. 
สนอ. 
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7. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

 
 
 
 
 
 

 

         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
1. บัณฑติที่ไดง้านท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของ
ธุรกิจภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 70.97 N/A 72 74 76 78 80 
 

 สสว. 

2. การประเมินบัณฑิตตามคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ภายหลังการท างาน 1 ปี โดยผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละ - - 3.5 
(จาก 5) 

 

3.75 
(จาก 5) 

 

4 
(จาก 5) 

 

4.25 
(จาก 5) 

 

4.5  
(จาก 5) 

 

สสว. 
กิจการนักศึกษา 

3. นักศึกษาทีส่อบผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาตา่งประเทศ 

ร้อยละ 60.58 N/A 63 66 69 72  75 สสว. 
ศูนย์ภาษา 

4. นักศึกษาทีส่อบผา่นเกณฑ์มาตรฐานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ร้อยละ - - 68 71 74 77 80 สสว. 
สวก. 

5. รางวัลในระดับชาต/ินานาชาติของนักศึกษา
ในด้านวชิาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรมและ
อื่นๆ 

จ านวนต่อป ี
 
 

- - 5 5 5 5 5 สสว. 
กิจการนักศึกษา 

6. นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑติครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ - - 70 75 80 85 90 กิจการนักศึกษา 

7. อาจารย์ปริญญาเอก ร้อยละ 21.27 N/A 22 24 26 28 30 สสว. 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
8. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 13.8 N/A 15 20 25 30 40  สสว. 

9. อาจารย์ที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
 

- - 60 65 70 75 80 
 

ศูนย์ภาษา 

10. นวัตกรรมหรือเทคนิคที่ดีในการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ - - 3 3 4 4 5 
สสว./คณะ 

11. ระดับความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ - - 3 3 4 4 5 
สวก./คณะ 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ชุมชนตน้แบบที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองที่ด ี

จ านวน 
 

- - 2 2 2 2 2 
 

ศูนย์ศึกษา
พัฒนาจังหวัด 

2. หลักสูตรระยะยาวที่พฒันาขึ้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในกลุ่มวัยท างานและผูสู้งอาย ุ

จ านวน
หลักสูตร 

- - 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

วิจัย 

3. งานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถ่ิน 

จ านวน
โครงการต่อปี 

- - 10 10 10 10 10 
 

วิจัย 

4. ผลงานวิจัยประยุกต์และพฒันานวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ร่วมกับSME/ภาคอุตสาหกรรม 

จ านวน
โครงการต่อปี 

- - 5 5 5 
 

5 
 

5 
 

วิจัย 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  

ร้อยละของ
คะแนนต่อ

อาจารย์ประจ า 

- - 11 12 13 14 15 
 

วิจัย 
 

6. โครงการบริการวิชาการที่จดัขึ้นตามความ
ต้องการของท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน 

จ านวน
โครงการต่อปี 

- - 10 10 10 10 10 
 

วิจัย 

7. ความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

ระดับ - - 3 (จาก 5) 
 

3 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
 

5 (จาก 5) 
 

สสว. 

8.โครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการต่อปี - - 5 5 5 5 5 คณะครุศาสตร ์

9. ผู้ประกอบการรายใหม่ ราย - - 1 3 5 7 9 UBI 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

 
 
 
 
 
 

 

         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเก้ือกูลสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม 
1. ความส าเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 

ระดับ 
 

- - 1 (จาก 5) 
 

2 (จาก 5) 
 

3 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
 

5 (จาก 5) 
 

ศิลปวัฒนธรรม 

2.  โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายใน
จังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมทวารวดีและ 
วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ า 

โครงการ 
 
 

 

- 
 

- 2 2 2 2 2 
 

 

ศิลปวัฒนธรรม
วิจัย  

3. ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักใน
คุณค่าศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมของ
นักศึกษาและประชาชนในท้องถ่ิน  

ระดับ 
 

- 
 

- 3 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
 

5 (จาก 5) 
 

5 (จาก 5) 
 

ศิลปวัฒนธรรม 

4. ความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ 
Green University  

ระดับ 
 

- 
 

- 3 (จาก 5) 
 

3 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
 

5 (จาก 5) 
 

สนอ./คณะ 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

 
 
 
 
 
 

 

         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ทีบ่ริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัว และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
1. การปรับปรุงกระบวนงานที่กอ่ให้เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

กระบวน 
งานต่อป ี

- - 5 5 5 5 5 
 

สนอ. 
 

2. งานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร โครงการต่อปี - - 5 5 5 5 5 วิจัย 
สนอ. 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

ระดับ 
 
 

- - 1 (จาก 5) 
 

2 (จาก 5) 
 

3 (จาก 5) 
 

4 (จาก 5) 
 

5 (จาก 5) 
 
 

สวก. 

4. ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 N/A 5 (จาก 5) 5 (จาก 5) 5 (จาก 5) 5 (จาก 5) 5 (จาก 5) สนอ. 

5. ความสุขในการท างาน ระดับ - - 3 (จาก 5) 3 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) สนอ. 

6. ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ - - 3 (จาก 5) 3 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) 4 (จาก 5) สสว. 
สนอ. 

7. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
 

4.44 N/A 4.5  
(จาก 5) 

4.5  
(จาก 5) 

4.5  
(จาก 5) 

4.5  
(จาก 5) 

4.5  
(จาก 5) 

วิจัย 

8 .  บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ที่ ส อ บ ผ่ า น
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ - - 40 45 50 55 60 ศูนย์ภาษา 


