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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ก 

 

ก 

 
ค าน า 

 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566 จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงใช้เป็นกรอบในการจัดสรรทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาวิเคราะห์ ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ และระดมสมองเพ่ือจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ขึ้น  

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา พระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบกับทิศทางและแนวโน้มในอนาคต แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ 
โดยระดมผู้บริหารและคณาจารย์หลากหลายสาขา ร่วมกันคิดอย่างบูรณาการ ก าหนดทิศทาง (Reprofile) และ
น ามาสู่แผนยุทธศาสตร์นี้  

มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ทุกท่าน ที่ได้สละเวลา  
อันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จนกระทั่งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จะน าแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนของหน่วยงานและการด าเนินการที่สอดคล้องกันต่อไป เพ่ือการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และส่งผลถึง     
ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป 

  
         
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์) 
      รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ภาพที่ 1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   2 
ภาพที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  3 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  5 
ภาพที่ 4 โครงสร้างประชากรไทย  8 
ภาพที่ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 
ภาพที่ 6 Future Workforce 12 
ภาพที่ 7 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์       15 
ภาพที่ 8 หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  17 
ภาพที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง 18 
ภาพที่ 10 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  19 
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ภาพที่ 14 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของท้องถิ่น  23 
ภาพที่ 15 สร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับสินค้าเกษตร  24 
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ภาพที่ 18 เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 27 
ภาพที่ 19 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 - 2566 30 
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 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 -2566 ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา            
พระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบกับทิศทางและแนวโน้มใน
อนาคต แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม เป็นต้น โดยระดม
ผู้บริหารและคณาจารย์หลากหลายสาขา ร่วมกันคิดอย่างบูรณาการ ก าหนดทิศทาง (Reprofile) และน ามาสู่แผน
ยุทธศาสตร์นี้  
 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ใน
สถานการณ์ SO นั่นคือ สถานการณ์ภายนอกเอ้ือ และปัจจัยภายในก็มีความโดดเด่นพอสมควร จึงมีศักยภาพ     
ในการก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยภายในที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอีก จึงต้องเร่ง
สร้างความเข้มแข็ง เปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง เพ่ือสร้างความโดดเด่นต่อไป จึงยังคงต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์ในเชิงพัฒนาและแก้ไขปัจจัยภายในไปพร้อมกันด้วยเช่นกัน 
 

 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนา
ประเทศและเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น” โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค ์ บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน  
 โดยมุ่งพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนา
ประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักศึกษาให้มี 
อัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค ์ สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูเป็น      

ที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 
 โดยส่งเสริมการผลิตบัณฑิตครูให้มีความรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้  
และมีคุณลักษณะความเป็นครู และร่วมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค ์ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัว 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 โดยส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
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จ 

 

จ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค ์ บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองค์กร มีความสุข         

ในการท างาน ด าเนินตามค่านิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิการที่ดี 
โดยเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร การให้บริการ
ด้วยจิตบริการ สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย และยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University 
 

 ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนไว้ในเอกสารฉบับนี้ 

 
 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://planet.kapook.com/files/photo/1/367206_436659901.jpg&imgrefurl=http://planet.kapook.com/oaddan/photo/album//367206&usg=__4PSTEFpicF40cXnQqkf856F0Cts=&h=500&w=361&sz=28&hl=th&start=1&tbnid=r4gluabRlli7uM:&tbnh=130&tbnw=94&prev=/images?q=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1R2RNTN_enTH381&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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บทน า 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับ พศ.2557- 2561 
เป็นทิศทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พศ.2557- 2561 มาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยได้มีการทบทวนมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ด้วยบริบทสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ จึง
เห็นสมควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2566   
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566 ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา พระราโชบาย
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบกับทิศทางและแนวโน้มในอนาคต แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม เป็นต้น โดยระดมผู้บริหารและ
คณาจารย์หลากหลายสาขา ร่วมกันคิดอย่างบูรณาการ ก าหนดทิศทาง และน ามาสู่แผนยุทธศาสตร์นี้ โดยได้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (NPRU Reprofiling) 
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม        

พระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) และแผนพัฒนาฉบับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ฯ โดยแบ่งเป็น 6 คลัสเตอร์  
4. น าเสนอแนวทางการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ฯ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
5. น าเสนอแนวทางการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ฯ ต่อพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
6. ประชุม NPRU Reprofile สัญจร ถ่ายทอดไปยังคณะ  
7. วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม  
8. ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566  

 
  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://planet.kapook.com/files/photo/1/367206_436659901.jpg&imgrefurl=http://planet.kapook.com/oaddan/photo/album//367206&usg=__4PSTEFpicF40cXnQqkf856F0Cts=&h=500&w=361&sz=28&hl=th&start=1&tbnid=r4gluabRlli7uM:&tbnh=130&tbnw=94&prev=/images?q=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1R2RNTN_enTH381&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 

  

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ประกอบการจัดท าแผนฯ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 

สภาวการณ์และแนวโน้ม 
จากการศึกษาสภาวการณ์และแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย    

จากทิศทางการพัฒนาประเทศและแผนฉบับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรอบ
แนวคิดการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม แผนพัฒนาการศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์

แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน    
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  

โดยมียุทธศาสตร์หลัก :  
1) สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ  
2) สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ที่มา: http://www.nesdb.go.th 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้

ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

 

 

ภาพที ่2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ที่มา: http://www.nesdb.go.th 
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โดยตั้งเปูาหมายหลัก ๆ ไว้ ดังนี้ 
1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ  
และท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง       
มีความเป็นไทย  

2) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15  

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง 
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย    
ร้อยละ 5 ต่อปีเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579  

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
มีความมั่นคง อาหาร พลังงานและน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบ
กับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ 
มีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด า เนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหา คอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ขึ้น  

เปูาหมายทั้ง 6 กลุ่มหลัก ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเปูาหมายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมายในระยะยาว 
ภายใตห้ลักการ :  

1) น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการ  
บนทางสายกลาง อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  

2) ค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ และ  

3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เอ้ือ  
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี 

 

3. กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
ประเทศไทย 4.0 เป็นกรอบแนวคิดที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลักใน

การพัฒนาประเทศ โดยมี 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) 
และ การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) 
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ภาพที ่3 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ที่มา: http://www.admissionpremium.com/content/1377 

 
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เน้นการปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทาง คือ  

1) จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก สู่ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  
2) จากการเน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ สู่ การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม  
3) จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู่ การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี  
4) จากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาส สู่ การกระจายของความมั่งคั่งและโอกาส  
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การปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทางดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้น “การพัฒนาที่
สมดุล” 4 มิติ อันประกอบด้วย  

1) ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)  
2) ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings)  
3) การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 
4) การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 

การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็ง    
ก็จะเกิดการพัฒนาขีดความสามารถและมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอเมื่อเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคามจากโลกภายนอก  
ในการเชื่อมโยงกับโลกภายในมี 3 ระดับ คือ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

ประเทศไทย 4.0 มีเปูาหมายเพ่ือหลุดพ้น 3 กับดัก โดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโต   
ชุดใหม่ (New Growth Engines) เพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในปี 2575  

1) หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้างความมั่งคั่งผ่านกลไกขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) เพ่ือก้าวสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยเปลี่ยนจาก “ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก” ซึ่งประกอบไปด้วย  

 การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  
 การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์  
 การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
 การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ  
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่พร้อมด าเนินการ ทั้งใน Physical และ Digital Platforms  
 กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่  

2) หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ า ด้วยการสร้างความมั่นคงผ่านกลไกการกระจายรายได้ โอกาส 
และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่กระจุกเป็น
ความมั่งค่ังที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประกอบไปด้วย  

 การยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy และ Media 
Literacy ของคนไทย  

 การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด  
 การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  
 การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน

ได้ในเวทีโลก  
 การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชน

ให้ทันกับพลวัตจากภายนอก 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  
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 การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเงื่อนไข ฯลฯ 
3) หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาที่เป็นมิตร        

ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่ “การพัฒนาที่สมดุล” ด้วย  
 การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  
 การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก 

มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)  
 การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีท าดี” (Doing Good, Doing Well)  

โดยเฉพาะวาระที่ส าคัญยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา คือ การเตรียมคนไทย 4.0 ซึ่ง เปรียบเสมือน
การตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่ ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับ 
การพัฒนา “คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง” คือ เป็นคนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) 
มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) ซ่ึงครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติดังต่อไปนี้  

1) เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็น คนไทยที่มีความรู้ และทักษะสูง    
มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม  

2) เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมองประโยชน์ส่วนตน เป็น คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม  
3) เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็น คนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ

สามารถยืนอย่างมีศักด์ิศรีในเวทีสากล  
4) เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเป็น Analog Thai เป็น คนไทยท่ีเป็น Digital Thai สามารถด ารงชีวิต เรียนรู้ท างาน 

และประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิทัล  
 

4. แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2564) 
วิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม  

ศูนย์กลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
1) พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2) ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ท่องเท่ียว 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศกึษา และบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศาสตร์:  
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ  
3) การพัฒนศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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5) การพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
6) การจัดการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัว ส าหรับ

งานที่จะเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพ      
เชิงระบบ” 

ยุทธศาสตร์:  
1) เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม  
2) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์  
3) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด  
4) ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

นอกจากนั้น ยังมีบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงสร้างประชากรไทยท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4 โครงสร้างประชากรไทย 
ที่มา : https://www.hfocus.org/content/2018/02/15449 

 
 

https://www.hfocus.org/content/2018/02/15449
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ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ คือ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของ
ประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยก็ด าเนิน
ไปเช่นเดียวกับนานาประเทศ กล่าวคือ การด าเนินนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบ
ผลส าเร็จ ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดี       
มีอายุยืนยาวขึ้นและมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู้และทักษะในการปูองกันและดูแลสุขภาพ ตลอดจน
การวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลส าเร็จดังกล่าวท าให้อัตราการเกิดมีแนวโน้มที่ลดลง จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร กล่าวคือ ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มที่ลดลง  

 

2. ความจ าเป็นของการพัฒนาแรงงาน 
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ พบว่าใน 10 ปีข้างหน้าจะมีประชากรผู้สูงวัยร้อย

ละ 20 เพ่ิมเป็น 30 ในอีก 20 ปีข้างหน้า ขณะที่แรงงานที่มีฝีมือ (Literacy Worker) ในประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 
14.4 ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ในยุโรป หรือสิงคโปร์มีแรงงานที่มีฝีมือถึงร้อยละ 48 ในการที่ประเทศไทย
มีแรงงานที่มีฝีมือจ านวนน้อย เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยจะไม่สามารถผลิตเพ่ือสร้างผลิตภาพ หรือรายได้
ในการขับเคลื่อนให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (ปัจจุบัน 5,318 USD  13,000 USD) ได้ ถ้าโครงสร้าง
แรงงานยังเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจประเทศไทยจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ 

 

3. โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล (Mega Projects)  
ปัจจุบันภาครัฐได้มีการเข้ามาพัฒนาประเทศในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใน Mega Project เพ่ือให้เกิดการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศใน
แต่ละพ้ืนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการลงทุน Mega Projects ใน 20 ปีข้างหน้า ใน
โครงสร้างพ้ืนฐานนั้น คาดว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งจากการ
คาดการณ์ของภาครัฐหากการก่อสร้างโครงการด าเนินแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้มีการพัฒนาต่อเนื่อง ส่วนที่เสริม
เข้ามาจะส่งผลให้ Growth Engine จากโครงการ Mega Projects เพ่ิมข้ึน 

 

4. เส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ (Logistics) 
กระทรวงคมนาคม ได้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและระบบ 

โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวงฯ ระบบขนส่งทางถนนที่มีประสิทธิภาพจะ
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าระหว่างประเทศท าให้เกิดการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เข้าด้วยกัน โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในการลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์  รวมทั้งเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศสมาชิก  
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5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 
 

ภาพที ่5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-33272 

 

การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ถือว่าเป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า 
เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค เขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบ
ความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ และทางราง มีการปรับปรุงระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งการ
บริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
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6. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
ประเทศไทยได้ก าหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  

ปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล  
และหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย  
อินเดีย เป็นต้น ก าลังแข่งขันกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น  แผนพัฒนาดิจิทัลฯ 
จึงมุ่งหวังปฎิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทดังกล่าวด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่าน
การลงทุนครั้งใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพจนถึงการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 

7. ทักษะของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  
บัณฑิตในยุคนี้ต้องมีทักษะส าคัญ 7 ประการ คือ  

 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

 ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 

 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
 

World Economic Forum ได้ก าหนดทักษะที่มีความส าคัญมากข้ึนในอนาคต ได้แก่ 

 Cognitive Abilities  

 Physical Abilities 

 Content Skills  

 Process Skills 

 Social Skills 

 Systems Skills  

 Complex Problem Solving  

 Resource Management Skills 

 Technical Skills 
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ภาพที ่6 Future Workforce 
ที่มา: World Economic Forum 

 
ปัจจัยภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 81 ปี นับตั้งแต่
เป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จนมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู 
วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังเช่นในปัจจุบันนี้ มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงบทบาท
และโครงสร้างเรื่อยมา จากการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการผลิตครูเพียงอย่างเดียว  เริ่มเข้าสู่บทบาทการ
เป็นอุดมศึกษามากขึ้น โดยมุ่งค้นคว้า วิจัย ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีการจัดการเรียน 
การสอนหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ โดยมี 56 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี            
4 หลักสูตรในระดับปริญญาโท และ 2 หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 19,121 คน นักศึกษา
ต่างชาติ 58 คน ผลิตบัณฑิตปีละ 3,591 คน ก้าวออกไปรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีรายได้หลัก     
2 แหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมข้ึนเรื่อยมา จากปีละไม่ถึงร้อย
ล้านบาท มาจนกระทั่งในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ 576 ล้านบาท และมีรายได้จากการค่าบ ารุง
การศึกษาและรายได้อ่ืนรวม 458 ล้าน ซึ่งน ามาจัดสรร ร้อยละ 80 คือ ประมาณ 366 ล้านบาท รวมมีงบประมาณ
ในการบริหารงาน 942 ล้านบาทโดยประมาณ 

ณ ต้นปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 901 คน เป็นสายวิชาการ 493 คน สาย
สนับสนุน 408 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 0.8  สายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 28 ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยละ 13.38 
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จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย สรุปข้อมูลพ้ืนฐานได้ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 19,121 คน 

- ภาคปกติ 84.66% 16,188 คน 

- ภาค กศ.พป. 13.23% 2,531 คน 

- บัณฑิตวิชาชพี 0.94% 180 คน 

- ป.โท 0.94% 180 คน 

- ป.โท (ตา่งชาติ) 0.01% 3 คน 

- ป.เอก 0.20 % 39 คน 

- ต่างชาติ (ป.ตรี) 0.30% 58 คน                       

- เข้าใหม่ 4,778 คน (ปีการศึกษา 2560) 
- ส าเร็จการศึกษา 3,591คน (ป.ตรี 3,358 ป.บัณฑิต 155 ป.โท 75 ป.เอก 3) 
- มีงานท า 86.83 % (จากผู้ตอบแบบส ารวจ ป.ตรี ภาคปกติ 3,317 คน) 

  งบประมาณ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 942,768,100 บาท 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 576,103,700 บาท 

เงินรายไดม้หาวิทยาลยั 366,664,400  บาท 
 
 
 
 
 

การจัดสรรงบประมาณรายจา่ย 
     - งบบุคลากร   77,748,000  บาท  (8.25 %) 
     - งบด าเนินงาน  253,553,461 บาท (26.90 %) 
     - งบลงทุน  255,050,089  บาท  (27.05 %) 
     - งบอุดหนุน  320,496,250  บาท  (34.00 %) 
     - งบรายจา่ยอ่ืน  35,900,300  บาท  (3.80 %) 

 

บุคลากร จ านวนบุคลากรทั้งหมด  901 คน 

- สายวิชาการ 54.71 %:สายสนับสนุน 45.28% 
           (493 คน)                (408 คน) 

 
 
 
 
 
 

 
เกษียณอาย ุภายในปีงบประมาณ 2570 (10 ปี) 
 สายวชิาการ 56  คน      สายสนับสนุน 8 คน 
- รองศาสตราจารย์ 2  คน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์20  คน 
- อาจารย์ 27  คน 

หลักสูตรจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  63 หลักสูตร 

- ป.ตรี  56 หลกัสูตร (มีนศ. 18,777 คน) 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร  (มีนศ. 180 คน) 

- ป.โท 4 หลักสูตร (มีนศ. 183 คน) 

- ป.เอก 2 หลักสูตร (มีนศ. 39 คน) 

วิจัย  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ระดับชาติ 

และนานาชาติ จ านวน 253 เร่ือง 
 

ผลงานวิจัยประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับ 
SME/ภาคอุตสาหกรรม  
จ านวน 24 เรื่อง  
 

รางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ  

จ านวนทั้งสิน้ 59 รางวัล 
 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน 

การสอน 4.70 คะแนน 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม 

ภายในมหาวิทยาลัย 3.63 คะแนน 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.35 คะแนน 

- ความสุขในการท างาน 3.76 คะแนน 

อาคาร ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ ฯลฯ 
   จ านวนอาคาร 41 อาคาร 
    ห้องเรียน 233 ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการ134 ห้อง 
    ห้องพักอาจารย์ 139 ห้อง  
    ห้องส านักงาน 81 ห้อง 
    ห้องประชุม  46 ห้อง 
    รวมท้ังสิ้น 1077 ห้อง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้ 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. สถานท่ีตั้งอยู่ในเมือง ท าเลเหมาะสม 
2. งบประมาณและสถานะความมั่นคงทางการเงินการคลัง 
3. ความพร้อมของระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเพื่อ

การเรยีนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การจัดการเรยีนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ้

5. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
6. มีหลักสูตรหลากหลาย 
7. ความรู้ความสามารถและธรรมาภบิาลของผู้บริหาร 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. คุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 
2. ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ 
3. ความเพียงพอของบุคลากรสายสนบัสนุน 
4. ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
5. ความรู้ สมรรถนะในการให้บริการ และศักยภาพใน

การท างานเชิงรุกของบุคลากรสายสนับสนุน 
6. ระบบการบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาและ 

การหารายได้จากงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการ 

7. ความคล่องตัวและประสิทธิภาพของระบบ         
การบริหารจัดการ 
 

 

โอกาส (Opportunities) 
1. แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครปฐม มุ่งสู่ “เมืองเกษตรและ

อุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์กลางการศึกษา และประชาชน     
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

2. เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/แหล่งฝึกประสบการณ์ 

3. แนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 มุ่งเน้นการปรับ
สมดุลเศรษฐกิจประเทศด้วยเศรษฐกิจแบบกระจายตัว 
(Distributive Economy) ขับเคลื่อนภาคการผลิตและ  
ภาคบริการของประเทศด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น และ  
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพและ
บัณฑิตนักปฏิบัติรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 

4. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
5. แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด “ทวารวดี 4.0 เป็น

ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อ
สุขภาพครบวงจร การท่องเท่ียวหลากหลาย เชื่อมโยง  
อารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากล ท่ีมี
ความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 

6. นครปฐมเป็นเขตปริมณฑลท่ีรองรับการขยายตัวของความ
เป็นเมืองจากกรุงเทพมหานคร และอยู่บนเส้นทางสู่ประตู
การค้าชายแดน (East-West Corridor) 

7. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ/กลุ่มตะวันตก 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. โครงสร้างประชากรที่ประชากรวัยเรียนมีอตัราลดลง 

และก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอาย ุ
2. อุตสาหกรรมการศึกษาและภาวะการแข่งขันทาง

การศึกษา 
3. ค่านิยมของสังคมที่มตี่อมหาวิทยาลัยราชภฏั 
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 

 
 

ภาพที ่7 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ใน
สถานการณ์ SO นั่นคือ สถานการณ์ภายนอกเอ้ือ และปัจจัยภายในก็มีความโดดเด่นพอสมควร จึงมีศักยภาพในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมปีัจจัยภายในที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอีก จึงต้องเร่งสร้างความ
เข้มแข็ง เปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง เพ่ือสร้างความโดดเด่นต่อไป จึงยังคงต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิง
พัฒนาและแก้ไขปัจจัยภายในไปพร้อมกันด้วยเช่นกัน 
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 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์
 

กรอบแนวคิดในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย 
 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566 ได้อาศัยกรอบแนวคิด 
ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราโชบายด้านการศึกษาของ      
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ป ี   
เป็นกรอบแนวคดิในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัยฯ 
 

ศาสตร์พระราชา 
ตลอด 70 ปีของการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ว่าจะเป็น         

การจัดการลุ่มน้ าจากภูผาสู่มหานที การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ฝนหลวง ฝายชะลอความชุ่มชื้น      
การแกล้งดิน การปลูกหญ้าแฝกชะลอความชุ่มชื้น ปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ
แก้มลิง การใช้น้ าดีไล่น้ าเสีย กังหันน้ าชัยพัฒนา ไบโอดีเซล โครงการในพระราชด าริ และโครงการอีกจ านวนมาก    
ที่เกิดขึ้นจากศาสตร์พระราชา ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลในระดับโลกมากมายหลายรางวัล ท าให้เห็นได้ว่า 
หลักการท างานของพระองค์นั้นสามารถน าไปใช้ต่อยอดได้จริง  

ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่และพัฒนาชีวิต
ของประชาชน ทรงใช้หลักการทีส่ าคัญ คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  

 

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  ได้ให้ค าอธิบายหลักการทรงงานไว้ว่า 
“...พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า  ‘ต้องระเบิดจากข้างใน’ นั่น คือต้อง

สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา  ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่
การน าความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านท่ียังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว  

...ทรงใช้หลัก ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ นั่นคือก่อนจะท าอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจ
ภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม 
เป็นต้น และระหว่างการด าเนินการนั้นจะต้องท าให้ผู้ที่เราจะไปท างานกับเขาหรือท างาน ให้เขานั้น 
‘เข้าใจ’ เราด้วย  เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว   โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา  ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้น
ตามที่เรามุ่งหวังไว้  ‘เข้าถึง’ ก็ เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึง  เพื่อให้น าไปสู่      
การปฏิบัติให้ได้  และเมื่อเข้าถึงแล้ว  จะต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย 

 ...ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้
ส าเร็จ  เรื่อง ‘การพัฒนา’ จะลงเอยได้อย่างดี  เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึง
กันแล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ท้ังผู้ให้และผู้รับ...”  
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ภาพที ่8 หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ
ที่มา: โครงการเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระ

เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ 80 พรรษา 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ ดังนี้ 

“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน 
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยล าดับต่อไป...” (18 กรกฎาคม 2517) 

“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความ
สงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษา
ความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) 
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ภาพที ่9 เศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng2560/hlak-khwam-phx-pheiyng 
 

น ามาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน เป็นที่มาของ นิยาม    
"3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
  

https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng2560/hlak-khwam-phx-pheiyng
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ภาพที ่10 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ที่มา: https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng2560/hlak-prachya-sersthkic-phx-pheiyng 
 

พระราโชบายด้านการศึกษา 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราช

ด าเนินพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทรงให้ความส าคัญ
กับระบบการศึกษาทุกระดับรวมถึงอุดมศึกษาอันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดย
ทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ พระองค์ทรงมีพระราชด ารัสผ่านองคมนตรี ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทั้ง 38 แห่ง ให้ท างานให้เข้าเปูาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน โดยมีเปูาหมายคุณภาพ   
3 ประการ 1) ผลิตครูคุณภาพ  2) จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ 3) พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ   

 

แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนจัดการเรียนการสอน เพ่ือการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 
โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng2560/hlak-prachya-sersthkic-phx-pheiyng
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ภาพที ่11 ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

 
การปรับทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา พระราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย และยุทธศาสตร์พ้ืนที่ ทั้งยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมและยุทธศาสตร์ภาค โดย
ระดมผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขา ร่วมกันคิดอย่างบูรณาการ และได้ก าหนดประเด็น   
ในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 โดยแบ่งเป็นประเด็นหลัก ๆ 6 ประเด็น ดังภาพที่ 1 
ดังนี้  
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ภาภาพที ่12 การปรับทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของท้องถิ่น 
 3. สร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร 
 4. สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม 
 5. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 6. เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
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1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้น้อมน าศาสตร์พระราชาและพระราโชบายใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีพระราชด ารัสว่า การศึกษาต้องสร้างให้ คนไทยมี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีระเบียบวินัย มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมุ่งพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน ตอบสนองแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ด้วยระบบบริหารจัดการแนวใหม่ บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน และ
เสริมสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 
 

ภาภาพที ่13 ผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิ 
ภาพที่ 2 ผลิตบณัฑิตนักปฏิบัต ิ
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2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น  ในการผลิตครู
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งเน้นความ ม่ันคงทางการศึกษา ความม่ังคั่งทางความรู้ และความยั่งยืน
ของชื่อเสียงมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครู โดยพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรสองภาษา และ
ด้วยโครงการท้องถิ่นร่วมพัฒนา และโครงการ Advanced Placement Program นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น  ด้วยหลักการ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยกระดับโรงเรียนเปูาหมายทั้งระบบ และพัฒนาครูด้วยกระบวนการ Coaching and 
Mentoring 

 

 
ภาภาพที ่14 ยกระดับคณุภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของท้องถิ่น 

 

ภาพที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของท้องถิ่น 
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3. สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ก าหนดให้ภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า โดยยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความ
ปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่แบบครบวงจร และจังหวัด
นครปฐมยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็นเมืองเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงมุ่ง
สร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  ตั้ งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึง
ปลายทาง เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 

 
ภาภาพที ่15 สร้างมลูค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตร  

ภาพที่ 4 สร้างมูลคา่เพิ่มและยกระดับสินคา้เกษตร 
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4. สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
ได้ก าหนดให้ภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า โดยปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการท่องเที่ยวน าไปสู่การสร้างฐานรายได้
ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน และจังหวัดนครปฐมยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประกอบกับแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลรักษาสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยฯ จึงร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน มุ่งสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือ
สร้างสุขภาวะที่ดี  ทั้งกาย ใจ จิตและปัญญาของนักท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 

 
 

ภาพที ่16 สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม 
งเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม 
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 5. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในปี 2568  ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
Society)  จะมีประมาณ 14.4 ล้านคน  หรือเพ่ิมขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ    
1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่  
จึงมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ Smart Aging โดยได้จ าแนกผู้สูงอายุ เป็น 3 กลุ่ม ผู้สูงอายุติดเตียง
(Bedridden patient) ผู้สูงอายุติดบ้าน (Homebound patient) และผู้สูงอายุติดสังคม (Well elderly patient) 
ซึ่งได้มีแนวทางเพ่ือรองรับ โดยการผลิตหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน(ระยะสุดท้าย) ใช้โปรแกรมส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล จัดอบรมการ
ใช้เทคโนโลยี (Application) คู่มือดูแลผู้สูงอายุ สร้างศูนย์เรียนรู้ระบบดูแลสูงอายุ สร้างชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุจิต
อาสา “เพ่ือนช่วยเพื่อน” 
 

 
ภาภาพที ่17 ยกระดับคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ   

ชีวิตผู้สูงอาย ุ
  



   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2562 - 2566  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 - 27 - 

 

6. เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้
ก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวโดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นฐานในการพัฒนาด้านต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พัฒนาชุมชนท้องถิ่น หนุนเสริมในด้านต่างๆ ให้มี
ความเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จังหวัดนครปฐมและพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นพ้ืนที่การเกษตร มหาวิทยาลัยจึงได้น าเศษวัสดุทางการเกษตรที่
เหลือใช้และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร มาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เกษตรกร และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ในการท าการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาสินค้า
ให้มีผลิตภาพที่สูงขึ้น เช่น การเลี้ยงกุ้ง มหาวิทยาลัยได้ใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตเข้าหนุนเสริม เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุน 
 

 
 

ภาพทภีาพที ่18 เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 – 2566 
 

ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ก าหนดปรัชญา พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้

ดังต่อไปนี้ 
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. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

ค่านิยมหลัก 
N - Network and Communication  

การสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารหลายรูปแบบ หมายถึง การท างานแบบประสาน
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ 

P - Professional  
การท างานแบบมืออาชีพ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

R - Responsibility  
การท างานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพและ
มาตรฐาน   โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

U - Unity  
การประสานสามัคคี หมายถึง การท างานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝุายและเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์  :  บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  อัตลักษณ์   :  พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  
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วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นพลัง

ปัญญาของท้องถิ่น” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 

เป้าประสงค์ 
เปูาประสงคท์ี่ 1   บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
เปูาประสงค์ท่ี 2  สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก 
เปูาประสงค์ท่ี 3  ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ภายใตว้ัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตวัเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เปูาประสงค์ท่ี 4  บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองค์กร มีความสุขในการท างาน ด าเนินตาม

ค่านิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิการที่ดี 
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เสริมสรา้งทกัษะบณัฑติศตวรรษที่ 21 

วิสยัทศัน:์  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมม ุง่ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั  

และเป็นพลงัปัญญาของทอ้งถ่ิน 

ผลิตบณัฑตินกัปฏิบัตทิี่มศีกัยภาพ 
รองรับการพฒันาประเทศ  

บณัฑติมทีกัษะ สมรรถนะ และความคิด

สรา้งสรรค ์เป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและเป็น 
ศนูยก์ลางการพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

สถานศึกษาไดร้ับการยกระดบั 

คณุภาพการศึกษาและบณัฑติครเูป็นที่ยอมรับ 

ในระดบัภมูภิาคตะวันตก 

ยกระดบัคณุภาพชวิีตชมุชนทอ้งถ่ิน 

       

มหาวิทยาลยัแห่งความสขุ มเีสถียรภาพ 

บริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมคีณุภาพชวิีต

ที่ดีทัง้ในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ  
และสิ่งแวดลอ้ม  

ภายใตว้ัฒนธรรมความเป็นไทย 

บคุลากรมทีกัษะและสมรรถนะ จิตบริการ 

รักองคก์ร มคีวามสขุในการท างาน 

ด าเนนิตามค่านยิมหลกั NPRU  
และไดร้ับสวัสดิการที่ด ี

เสริมสรา้งทกัษะและสมรรถนะ การเขา้สู่ต าแหนง่ที่

สงูขึน้ของบคุลากร และการใหบ้ริการดว้ยจิต

บริการ 

ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

สรา้งระบบบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 
เพื่อความมัน่คงและยัง่ยืนของมหาวิทยาลยั 
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พฒันา ปรับปรงุหลกัสตูร และสรา้งองคค์วามร ู ้

ที่สอดคลอ้งแนวทางการพฒันาประเทศ 

และความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ปรับกระบวนการผลิตบณัฑติส่งเสริมการผลิต

บณัฑตินกัปฏิบัติ 

ยกระดบัมหาวิทยาลยัสู่  
Green & Clean University 

ส่งเสริมการผลิตบณัฑติครทูี่มคีวามรอบรู ้ 

ความเชีย่วชาญในการจดัการเรียนร ู ้ 

และคณุลกัษณะความเป็นคร ู

ยกระดบัคณุภาพสถานศึกษาและพัฒนาบคุลากร

ทางการศึกษา 

ส่งเสริมศกัยภาพเศรษฐกจิชมุชนในดา้น

การเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว 

พฒันาคณุภาพชวิีตผูส้งูอาย ุ

เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา 

พอประมาณ  

มีเหตผุล  

มีภมิูค ุม้กนัท่ีดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์1 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตริองรับการพัฒนาประเทศ  

พันธกิจ 
 
1. ผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพคู่คุณธรรม
และขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
 
2. ผลิตบัณฑติครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 
3. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
4. วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สู่
มาตรฐานสากล และ
สืบสานพัฒนา
โครงการพระราชด าร ิ
 
5. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการทีม่ี
ประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล 
 
6. บริการวชิาการเพื่อ
พัฒนาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์3 
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น       

เป้าประสงค์1 
บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 
เป้าประสงค์ 2 
สถานศึกษาได้รับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและบัณฑิต
ครูเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคตะวันตก 
 

 

เป้าประสงค์ 3 
ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้
วัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัวเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

เป้าประสงค์ 4 
บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รัก
องค์กร มีความสุขในการท างาน ด าเนินตามค่านิยม
หลัก NPRU และได้รับสวัสดิการที่ดี 

กลยุทธ ์
1.1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสตูร และสรา้งองค์ความรู้ที่สอดคลอ้งแนวทางการพัฒนา
ประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.1.1 สร้างหลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลกัสูตรสอง
ภาษา ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.1.3 สง่เสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
สองภาษา 
1.1.4 สร้างหลักสูตรเร่งรัดทั้งระยะสั้น/ระยะยาว เพ่ืออาชีพส าหรับคนวัยท างานและ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
1.1.5 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคลอ้งแนวทางการพัฒนาประเทศ 
1.2 ปรับกระบวนการผลติบัณฑติส่งเสรมิการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
1.2.1 ปรับแผนการเรียนใหส้นับสนนุการจัดการเรียนการสอนทีบู่รณาการกบัการท างาน
(WIL)/สหกิจศึกษา หรือเอื้อต่อการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  
1.2.2 ก าหนดมาตรฐานความรู้/ทักษะ ของนกัศึกษาแต่ละหลักสูตร/ชั้นปี 
1.2.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนนุการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบัติ 
1.2.4 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/ชุมชน/ทอ้งถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการท างาน(WIL)  
1.2.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อปุกรณ์ พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ 
1.2.6 สร้างระบบ  Exit Exam เพื่อสร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา 
1.2.7 สนับสนุนให้นักศึกษา/อาจารย์ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
1.3 เสริมสรา้งทักษะบณัฑิตศตวรรษที่ 21 
1.3.1 ปรับปรุงรายวิชาการศกึษาทั่วไปใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคม 
1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างอัตลกัษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
1.3.3 บูรณาการการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การแก้ปญัหาทีซ่ับซอ้น การสร้างนวัตกรรม 
ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกันทุกรายวิชา 
1.3.4 สง่เสริมให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร์ 
1.3.5 สง่เสริมการเป็นผูป้ระกอบการใหก้ับนกัศึกษาและสนบัสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพ
ให้เป็น Startup 
1.3.6 สง่เสริมให้นักศึกษาสอบผา่นมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษและ IT และ
เสริมสร้างการจัดเรียนรู้ที่บูรณาการกบัภาษาอังกฤษและ IT 
1.3.7 สนับสนุนให้อาจารย์สอนและจัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จัดท าบทเรียน
ออนไลน์/คลังข้อสอบ 
1.3.8 สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากบัมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ 

กลยุทธ ์
2.1 ส่งเสริมการผลติบณัฑิตครทูี่มี
ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะความ
เป็นคร ู
2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาครู โดยน้อมน าศาสตร์
พระราชามาประยุกต์ใช้ 
2.1.2 ก าหนดมาตรฐานความรู้ของ
นักศึกษาครูแต่ละช้ันปี  
2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การ เ รียน รู้  พ ร้อมทั้ งก ากับและ
ติดตามให้เกิดผลการเรียนรู้เป็นไป
ตามมาตรฐานความ รู้ทั้ ง ใน ด้าน
คุณลักษณะความเป็นค รู ทักษะ
วิชาชีพครู และศาสตร์สาขาวิชา 
2.2 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.2.1 ร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ทั้งระบบตามจุดที่ควรพัฒนา 
2.2.2 สง่เสริมและพัฒนาบคุลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการ 
2.2.3 สง่เสริมการพัฒนาโรงเรียนใน
พระราชด าริและโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
2.2.4 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ ์
3.1 ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร 
อาหาร และการท่องเท่ียว 
3.1.1 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 
3.1.2 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3.1.3 สนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดทั้ง Offline 
และ Online / E-Commerce 
3.1.4 สร้างกิจกรรม/เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / 
สุขภาพ / เกษตรแก่ชุมชน  
3.1.5 ยกระดับการบริหารจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยชุมชน 
3.1.6 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.1.7 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และ
การท่องเที่ยว 
3.1.8 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับ
ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 
3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
3.2.1 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และ
สร้างจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เปูาหมาย  
3.2.2 พัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และถ่ายทอดความรู้
การดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลฯ ในชุมชน  
3.2.3 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
3.2.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ และในการดูแลผู้สูงอายุ 
3.2.5  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
 

กลยุทธ ์
4.1 เสริมสรา้งทักษะและสมรรถนะ การเขา้สู่ต าแหนง่ที่
สูงขึ้นของบุคลากร และการให้บริการด้วยจิตบริการ 
4.1.1 สง่เสริม / สนับสนนุ / พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานทีป่ฏิบัติ 
4.1.2 จัดท าระเบยีบ แนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นของบคุลากร 
4.1.3 สร้างบคุลากรให้เปน็ผู้มีจิตบริการและมีคุณลักษณะดัง
ค่านิยมหลัก NPRU 
4.1.4 เสริมสร้างความผูกพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร 
4.1.5 จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดี 
4.2 สร้างระบบบรหิารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพเพ่ือความ
มั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
4.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
4.2.2 สร้างระบบการบรหิารจัดการและสง่เสริมการจัดหา
รายได้จากทรัพย์สินทางปญัญา การวิจัย การบริการวิชาการ 
ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนการท างาน และ
ค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4.2.4 จัดให้มีศนูย์บริการข้อมูลขา่วสารครบวงจร 
4.2.5 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แกน่ักศึกษา 
บุคลากร และบคุคลทั่วไป 
4.3 ยกระดับมหาวิทยาลยัสู ่Green & Clean University 
4.3.1จัดท ามาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานหรือการใช้
พลังงานทดแทน ประกวดหน่วยงานประหยัดพลังงาน 
4.3.2 ปรับภูมิทัศน์ใหส้ะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และปราศจาก
มลพิษ 
4.3.3 เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
4.3.4  สร้างบรรยากาศในสถานที่ท างานที่ดีต่อสุขภาพ 
สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา  (Healthy 
Workplace) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค์    : บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
ตัวช้ีวัด :  1.1 หลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
1.2 นักศึกษาทีม่ีงานท าตรงสาขา/เป็นผู้ประกอบการรายใหม่/ศึกษาต่อ  
1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้บัณฑิต 
1.4 หลักสูตรที่มกีารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 
1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  
1.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา 
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
1.8 บัณฑิตทีม่ีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
1.9 บัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ทีเ่ป็นที่ยอมรับ  
1.10 รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้  
1.12  ผลงานวิจัยของนักศึกษาทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1.13 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1.14  หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาวเพ่ืออาชีพส าหรับคนวัยท างานและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์/มาตรการ : 
1.1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศและความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
1.1.1 สร้างหลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา        

ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา 
1.1.4 สร้างหลักสูตรเร่งรัดทั้งระยะสั้น/ระยะยาว เพ่ืออาชีพส าหรับคนวัยท างานและประชาชนใน

ชุมชนท้องถิ่น 
1.1.5 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศ 

 

1.2 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
1.2.1 ปรับแผนการเรียนให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน (WIL) / 

สหกิจศึกษา หรือเอ้ือต่อการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  
1.2.2 ก าหนดมาตรฐานความรู้/ทักษะ ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร/ชั้นปี 
1.2.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
1.2.4 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/ชุมชน/ท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการท างาน (WIL)  
1.2.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ 
1.2.6 สร้างระบบ  Exit Exam เพ่ือสร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา 
1.2.7 สนับสนุนให้นักศึกษา/อาจารย์ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
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1.3 เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
1.3.1 ปรับปรุงรายวิชาการศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 
1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
1.3.3 บูรณาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การสร้างนวัตกรรม ทักษะการ

สื่อสารและการท างานร่วมกัน ทุกรายวิชา 
1.3.4 ส่งเสริมให้มกีารประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร์ 
1.3.5 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็น 

Startup 
1.3.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษและ IT และเสริมสร้าง 

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับภาษาอังกฤษและ IT 
1.3.7  สนับสนุนให้อาจารย์สอนและจัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จัดท าบทเรียนออนไลน์/

คลังข้อสอบ 
1.3.8  สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์     : สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับ  

  ภูมิภาคตะวันตก 
ตัวช้ีวัด  2.1  การสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย 
  2.2 นักศึกษาทีไ่ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  2.3  นักศึกษาครทูีม่ีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.4 สถานศึกษาในพ้ืนทีท่ี่ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม  
2.6 สถานศึกษาที่มผีลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเป็นไปตามเปูาหมาย  
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
2.1  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตครูที่มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะความ

เป็นครู 
2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู โดยน้อมน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ 
2.1.2 ก าหนดมาตรฐานความรู้ของนักศึกษาครูแต่ละชั้นปี  
2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งก ากับและติดตามให้เกิดผลการเรียนรู้เป็นไป

ตามมาตรฐานความรู้ทั้งในด้านคุณลักษณะความเป็นครู ทักษะวิชาชีพครู และศาสตร์
สาขาวิชา 

 

 2.2 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.2.1 ร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบตามจุดที่ควรพัฒนา 
2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ 
2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
2.2.4 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์    : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ตัวช้ีวัด  3.1 หมู่บ้านเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนา 
3.2 ประชาชนในพื้นท่ีเปูาหมายมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/ต้นทุนการผลิตลดลง 
3.3 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา 
3.4 ผู้สูงอายุในชุมชนเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
3.1 ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว 

3.1.1  ส่งเสริมการสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
3.1.2  สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3.1.3  สนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดทั้ง Offline และ Online / E-Commerce 
3.1.4  สร้างกิจกรรม/เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สุขภาพ / เกษตรแก่ชุมชน  
3.1.5  ยกระดับการบริหารจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดย

ชุมชน 
3.1.6  สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.1.7 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร 

อาหาร และการท่องเที่ยว 
3.1.8  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 
 

 

3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
3.2.1  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และสร้างจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่เปูาหมาย  
3.2.2 พัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และถ่ายทอดความรู้การดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลฯ ในชุมชน  
3.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่

เปูาหมาย 
3.2.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และในการดูแลผู้สูงอายุ 
3.2.5  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีความสุขในการท างาน มีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองค์กร ด าเนินตาม

ค่านิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิการที่ดี 
ตัวช้ีวัด  4.1 ความส าเร็จของการบริหารงานบุคคล  
  4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน  

4.3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
4.4  ความสุขในการท างาน 
4.5  ความส าเร็จของ Green & Clean University 

กลยุทธ์/มาตรการ 
4.1 เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร และการให้บริการด้วยจิตบริการ 

4.1.1 ส่งเสริม / สนับสนุน / พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

4.1.2  จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร 
4.1.3 สร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก NPRU 
4.1.4 เสริมสร้างความผูกพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร 
4.1.5 จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดี 
 

4.2 สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
4.2.2 สร้างระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย 

การบริการวิชาการ ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
4.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนการท างาน และค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4.2.4 จัดให้มศีูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร 
4.2.5 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

 

4.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University 
4.3.1 จัดท ามาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน ประกวดหน่วยงาน

ประหยัดพลังงาน 
4.3.2 ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ 
4.3.3 เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
4.3.4   สร้างบรรยากาศในสถานที่ท างานที่ดีต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา 

(Healthy Workplace) 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค์     : บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.1 หลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2  
หลักสตูร 

3 
หลักสตูร  

4  
หลักสตูร 

5  
หลักสตูร  

5  
หลักสตูร  

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.2 นักศึกษาที่มีงานท าตรงสาขา/เป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่/ศึกษาต่อ  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้บัณฑิต 3.5 
คะแนน 

3.75 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4.25 
คะแนน 

4.5 
คะแนน 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.4 หลักสูตรทีม่ีการจดัการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการกับการท างาน 

5 
หลักสตูร 

10 
หลักสตูร 

15 
หลักสตูร 

20 
หลักสตูร 

25 
หลักสตูร 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ 
กับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  

10 
รายวิชา 

20 
รายวิชา 

30 
รายวิชา 

40 
รายวิชา 

50 
รายวิชา 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.6 นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐาน
สาขาวิชา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยท์ี่ได้รับรางวลั 
ในระดับชาต/ินานาชาติ 

30 
รางวัล 

35 
รางวัล 

40 
รางวัล 

45 
รางวัล 

50 
รางวัล 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

สถาบันภาษา/คณะ 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.9 บัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศ
เกียรติคุณด้าน IT ทีเ่ป็นที่ยอมรับ  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักคอมพิวเตอร/์คณะ 

1 .10  ร ายวิ ช าที่ ส อน/จั ดท าสื่ อการสอน เป็ น
ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 

15 
รายวิชา 

25 
รายวิชา 

35 
รายวิชา 

45 
รายวิชา 

55 
รายวิชา 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/ส านัก
คอมพิวเตอร/์คณะ 

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้  3.75 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4.25 
คะแนน 

4.5 
คะแนน 

4.5 
คะแนน 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 
4  

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

รองอธิการบดีที่ก ากับงานวจิัย ส านักวิจัยฯ/คณะ 

1.13 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ  
45  

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
55 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

รองอธิการบดีที่ก ากับงานวจิัย ส านักวิจัยฯ/คณะ 

1.14 หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาวเพื่ออาชีพส าหรับ
คนวัยท างานและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

3 
หลักสตูร 

5 
หลักสตูร 

7 
หลักสตูร 

9 
หลักสตูร 

11 
หลักสตูร 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

คณะ/ส านัก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์     : สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพและบัณฑิตครูทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 
  

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2562 2563 2564 2565 2566 
 

 
 
 
 
 

 

       

2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
วิชาการ 

คณะที่มีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 

2.2 นักศึกษาท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
วิชาการ 

คณะที่มีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 

2.3 นักศึกษาครูที่มีผลการเรยีนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
วิชาการ 

คณะที่มีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 

2.4 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีที่ได้รับการยกระดับ 5 
โรงเรียน 

7 
โรงเรียน 

10 
โรงเรียน 

15 
โรงเรียน 

20 
โรงเรียน 

รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
วิชาการ 

คลัสเตอรผ์ลติและพัฒนาคร ู

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาที่
พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 

รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
วิชาการ 

คลัสเตอรผ์ลติและพัฒนาคร ู

2.6 สถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามจุดที่ควรพัฒนาเป็นไปตามเปูาหมาย  

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
วิชาการ 

คลัสเตอรผ์ลติและพัฒนาคร ู
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์    : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัวเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง 
 

  

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2562 2563 2564 2565 2566 
 

 
 
 
 
 

 

       

3.1 หมู่บ้านเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนา 5 
หมู่บ้าน 

10 
หมู่บ้าน 

15 
หมู่บ้าน 

20 
หมู่บ้าน 

25 
หมู่บ้าน 

รองอธิการบดีที่ก ากับงานวจิัย
และบริการวิชาการ 

ทุกคลัสเตอร ์/ สถาบันวิจัย 

3.2 ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายมีรายได้ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น/ต้นทุนการผลิตลดลง 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

รองอธิการบดีที่ก ากับงานวิจัย
และบริการวิชาการ 

ทุกคลัสเตอร ์/ สถาบันวิจัย 

3.3 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเที่ยว 
ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา 

20 
ผลิตภณัฑ ์

25 
ผลิตภณัฑ ์

30 
ผลิตภณัฑ ์

35 
ผลิตภณัฑ ์

40 
ผลิตภณัฑ ์

รองอธิการบดีที่ก ากับงานวิจัย
และบริการวิชาการ 

คลัสเตอรเ์กษตรและท่องเที่ยว 
/ สถาบันวิจัย 

3.4 ผู้สูงอายุในชุมชนเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

รองอธิการบดีที่ก ากับงานวิจัย
และบริการวิชาการ 

คลัสเตอรผ์ู้สูงอาย ุ/ 
สถาบันวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีทักษะ สมรรถนะ จิตบริการ รักองค์กร มีความสุขในการท างาน ด าเนินตามค่านิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิการที่ดี 
 

 

  

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2562 2563 2564 2565 2566 
 

 
 
 
 
 

 

       

4.1 ความส าเร็จของการบริหารงานบุคคล  ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานบริหาร 

ส านักงานอธิการบด ี

4.2 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน 70 ล้านบาท 100 ล้านบาท 140 ล้านบาท 190 ล้านบาท 250 ล้านบาท รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานบริหาร 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 

4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   3.25 
คะแนน 

3.50 
คะแนน 

3.75 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.25 
คะแนน 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานบริหาร 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 

4.4 ความสุขในการท างาน   3.7 
คะแนน 

3.9 
คะแนน 

4.1 
คะแนน 

4.3 
คะแนน 

4.5 
คะแนน 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานบริหาร 

คณะ/ส านัก/สจถาบัน 

4.5 ความส าเรจ็ของ Green & Clean 
University  

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานบริหาร 

ส านักงานอธิการบด ี
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การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปสู่การปฏิบัตินั้น ได้ก าหนดผู้ก ากับดูแลและ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค์    : บัณฑิตมีทกัษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
  

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศและความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
รองอธิการบดีที่ก ากับ 

งานวิชาการ 
 

1.1.1 สร้างหลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
สองภาษาในระดับปริญญญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 

ทุกคณะ/ 
ส านักส่งเสรมิ

วิชาการฯ 
1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ/

หลักสูตรสองภาษา 
ทุกคณะ/ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯสถาบัน

ภาษา 
1.1.4 สร้างหลักสูตรเรง่รัดทั้งระยะสัน้/ระยะยาว เพื่ออาชีพส าหรับคนวัยท างานและ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
ทุกคณะ/ส านัก 

1.1.5 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศ  รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิจัย 

ทุกคณะ 

1.2 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ทุกคณะ/ 
ส านักส่งเสรมิ

วิชาการฯ 
1.2.1 ปรับแผนการเรียนให้สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ

ท างาน (WIL)/สหกิจศึกษา และเอื้อต่อการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  
1.2.2 ก าหนดมาตรฐานความรู้/ทักษะ ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร/ช้ันป ี
1.2.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
1.2.4 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/ชุมชน/ท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
1.2.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ปฏิบัติ 
1.2.6 สร้างระบบ  Exit Exam เพื่อสร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา 
1.2.7 สนับสนุนให้นักศึกษา/อาจารย์ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/

นานาชาติ 
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กลยุทธ์/มาตรการ ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
1.3 เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21   

1.3.1 ปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคม 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 
และคณะที่เกี่ยวข้อง 

1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา” 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการและ 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานกิจการนักศึกษา 

ทุกคณะ/ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ/

กองพัฒนานักศึกษา 

1.3.3 บูรณาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การ
สร้างนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกันทุกรายวิชา 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ทุกคณะ/ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

1.3.4 ส่งเสริมให้มกีารประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร์ รองอธิการบดีที่ก ากับงานด้าน
วิชาการ 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ทุกคณะ/ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ/

สถาบันวิจัยฯ 
1.3.5 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและสนับสนุน

นักศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็น Startup 

1.3.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษและ IT 
และเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับภาษาอังกฤษและ 
IT 

รองอธิการบดีที่ก ากับ 
งานวิชาการ 

ทุกคณะ/ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ /สถาบันภาษา/

ส านักคอมพิวเตอร ์
1.3.7 สนับสนุนให้อาจารย์สอนและจัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/

จัดท าบทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 
ทุกคณะ/ส านักส่งเสริม

วิชาการฯ/ส านัก
คอมพิวเตอร ์

1.3.8 สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ ทุกคณะ/ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ /สถาบันภาษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์     : สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

  ตะวันตก 

 
  

กลยุทธ์/มาตรการ ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
2.1 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตครูที่มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรู้ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตครูที่มีความรอบรู้และความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ 

รองอธิการบดีที่ก ากับงานด้าน
วิชาการ 

คณะที่มีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  

และส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู โดยน้อมน าศาสตร์

พระราชามาประยุกต์ใช้ 
2.1.2 ก าหนดมาตรฐานความรู้ของนักศกึษาครูแตล่ะชั้นปี   
2.1.3   ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งก ากับและตดิตาม

ให้เกิดผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้ทั้งในด้าน
คุณลักษณะความเป็นครู ทักษะวิชาชีพครู และศาสตรส์าขาวิชา 

2.2 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รองอธิการบดีที่ก ากับงานด้าน
วิชาการ 

คณะที่มีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  

และคลัสเตอรผ์ลติและ
พัฒนาครู 

2.2.1 ร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาทั้งระบบตามจดุที่ควรพัฒนา 
2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ 
2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน 
2.2.4 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์    : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้

วัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 
 

  

กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชมุชนในด้านการเกษตร อาหาร  
  และการท่องเท่ียว 

รองอธิการบดีที่ก ากับงานด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ 

 

3.1.1  ส่งเสริมการสรา้งคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
ปลอดภัย 

คลัสเตอรเ์กษตรฯ 

3.1.2  สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิม่ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
การพัฒนาบรรจุภณัฑ ์

3.1.3  สนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดท้ัง Offline และ Online /  
E-Commerce 

3.1.4  สร้างกิจกรรม/เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สุขภาพ /  
เกษตรแก่ชุมชน 

คลัสเตอร์ท่องเที่ยว 

3.1.5  ยกระดับการบริหารจดัการตนเองด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยชุมชน 

3.1.6  สร้างมลูค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาผลิตภณัฑ์ส่งเสรมิ 
การท่องเที่ยว 

3.1.7  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว 

คลัสเตอรด์ิจิทัล 

3.1.8 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รองอธิการบดีที่ก ากับงานด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ 

 
3.2.1  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอาย ุและสรา้งจิตอาสาดูแล

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเปูาหมาย  
คลัสเตอรผ์ู้สูงอาย ุ

3.2.2 พัฒนาหลักสตูรผู้ดูแลผูสู้งอายุ และถ่ายทอดความรู้การดูแลผู้สูงอายุ
ให้กับผู้ดูแลฯ ในชุมชน 

3.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสรมิการรวมกลุ่ม/การสรา้งรายได้ของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเปูาหมาย 

3.2.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมส าหรับผูสู้งอายุและการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

คลัสเตอรด์ิจิทัล 

3.2.5 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองค์กร มีความสุขในการท างาน ด าเนินตาม   

  ค่านิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิการที่ดี 
 

 

  

กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4.1 เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร และ
การให้บริการด้วยจิตบริการ 

รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
บริหาร 

 

4.1.1 ส่งเสริม / สนับสนุน / พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้มี
ทักษะและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 

ส านักงานอธิการบด ี

4.1.2  จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากร 

4.1.3 สร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 
NPRU 

ทุกหน่วยงาน 

4.1.4 เสริมสร้างความผูกพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร 

4.1.5 จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ด ี ส านักงานอธิการบด ี
4.2 สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของ

มหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีที่ก ากับงาน

บริหาร 
 

4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ ทุกคณะ/ส านักงาน
อธิการบด ี

4.2.2 สร้างระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 

4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนการท างาน  และค่าใช้จ่ายด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
บริหาร และรองอธิการบดีที่
ก ากับงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทุกคณะ/ส านักงาน
อธิการบด ี

4.2.4 จัดให้มศีูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร คณะ/ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ/ส านัก

คอมพิวเตอร/์ส านักงาน
อธิการบด ี

4.2.5 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป 

คณะ/ส านักงาน
อธิการบดี/ส านัก

คอมพิวเตอร ์
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กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University รองอธิการบดีที่ก ากับงาน
บริหาร 

 
4.3.1 จัดท ามาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน 

ประกวดหน่วยงานประหยัดพลังงาน 
ส านักงานอธิการบด ี

4.3.2  ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ 
4.3.3  เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ครุศาสตร/์ 

พยาบาลศาสตร์/ 
ส านักงานอธิการบด ี

4.3.4  สร้างบรรยากาศในสถานที่ท างานที่ดีต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา (Healthy Workplace) 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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การวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ในแต่ละปีจะมีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยก าหนดเปูาหมายใน
แต่ละปีไว้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2566 
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2566 

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับ
การพัฒนาประเทศ  

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ท้องถิ่น 

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  มหาวิทยาลัยแห่งความสุขและ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 

 
หมายเหตุ : การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัด  
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 

 วิธีการประเมิน ใช้ค่าคะแนนจากการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์โดยผู้ประเมิน 
  คะแนน  5 หมายถึง  มากที่สุดหรือดีมาก 

คะแนน  4 หมายถึง  มากหรือดี   
คะแนน  3 หมายถึง  ปานกลางหรือพอใช้ 
คะแนน  2 หมายถึง  น้อยหรือควรปรับปรุง 
คะแนน  1  หมายถึง  น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง  
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ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่  

(Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” 
ณ โรงแรม Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า 

และการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน  
ณ หอประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า NPRU Reprofiling  

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ NPRU Re - profiling” 

ณ ห้องประชุมสมเดช นิลพันธุ์ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ในวันจันทร์ที่ 24  เมษายน 2560 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”  

ณ ห้องประชุม SC 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่ 18  สิงหาคม  2560 
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          พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้พบกับผู้บริหารจังหวัดนครปฐมและผู้บริหาร/ประธานกลุ่ม Cluster    
 ทั้ง 6 กลุ่ม Cluster  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประมวลภาพกิจกรรมการลงพ้ืนทีร่ับฟังการปรับทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสวุรรณ องคมนตร ีและคณะ 

วันศุกร์ท่ี 25 สิงหาคม 2560 
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    พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้รับฟังการวิเคราะห์ปัญหา วางแนวทางแก้ไข ก าหนดพื้นที่ 
บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภารกิจเสริม
หนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยได้ให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์ปัจจัยในการก าหนดประเด็นแต่ละพื้นที่ และ
ได้รับฟังแผน Reprofile ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (NPRU Reprofile) ที่เกิดจากการ บูรณาการ ทั้ง
ในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งยังได้แนะน าประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาครุศาสตร์  
คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการเตรียมความพร้อมเป็นครูที่ดีในอนาคต 
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     การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
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ภาพกิจกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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ก าหนดเป้าหมายแผนยุทธศาสตร ์

ภาพกิจกรรม 
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ก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ ์ ภาพกิจกรรม 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
- 72 - 

 

- 72 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรม 


