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 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 -2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบท
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาวิเคราะห์ ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
และระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 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 

  
         
               (อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 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  
เป้าประสงค์  บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงาน  
 โดยมุ่งพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนา
ประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เสริมสร้างคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
และพัฒนานักศึกษาให้มี อัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูเป็น      

ที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 
 โดยส่งเสริมการผลิตบัณฑิตครูให้มีความรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ 
และมีคุณลักษณะความเป็นครู และร่วมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัว 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 โดยส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและอนุรักษ์ ส่งเสริม 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และติดอาวุธทางปัญญา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
ท้องถิ่นและสร้างพลเมืองที่ดีของสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์  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 
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 บทนํา  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดอาศัยแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับ พศ.2557- 
2561 เปนทิศทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มาเปนระยะเวลา 5 ป โดยไดมีการทบทวน
มาอยางตอเนื่องทุกป ดวยบริบทสังคมและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับใหมข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566   
 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566 ไดนอมนําศาสตรพระราชา            
พระราโชบายในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบกับทิศทางและแนวโนมใน
อนาคต แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาฉบับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 แผนการศึกษาแหงชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม เปนตน โดยระดม
ผูบริหารและคณาจารยหลากหลายสาขา รวมกันคิดอยางบูรณาการ กําหนดทิศทาง และนํามาสูแผนยุทธศาสตรนี้ 
โดยไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ดังข้ันตอนตอไปนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับทิศทางยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (NPRU Reprofiling) 
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตาม        

พระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) และแผนพัฒนาฉบับตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับทิศทางยุทธศาสตรใหมฯ โดยแบงเปน 6 คลัสเตอร  
4. นําเสนอแนวทางการปรับทิศทางยุทธศาสตรใหมฯ ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
5. นําเสนอแนวทางการปรับทิศทางยุทธศาสตรใหมฯ ตอพลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
6. ประชุม NPRU Reprofile สัญจร ถายทอดไปยังคณะ  
7. วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอม  
8. กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร 
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566  

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดใชแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566 เปน
กรอบในการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว แตดวยมีบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ใน
ปงบประมาณ 2562 ไมวาจะเปนแผนยุทธศาสตรราชภัฏ 20 ป ท่ีมีการทบทวนในเดือนตุลาคม 2561 รวมถึง
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินตาง ๆ ไดแก ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2561 เปนตน ดังนั้น ถึงแมยังไม
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ ก็ไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ ในป 
2562 เปนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562) ข้ึน 
เพ่ือกําหนดจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2563 
 
          เมษายน 2562 
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สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดศึกษาสภาวการณปจจุบันและแนวโนม
ประกอบการจัดทําแผนฯ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 

สภาวการณและแนวโนม 
จากการศึกษาสภาวการณและแนวโนมท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย    

จากทิศทางการพัฒนาประเทศและแผนฉบับตาง ๆ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรอบ
แนวคิดการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม แผนพัฒนาการศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษา สรุปไดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณา
การกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ รับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรีและ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดลงมติใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ประกาศใชยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตั้งแต 8 ตุลาคม 2561 เปนตนไป 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มุงเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไว
ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน    มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอ
ภาคและเปนธรรม โดยมีเปาหมายดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 วิสัยทัศนประเทศไทย 2580 
ท่ีมา: https://www.nesdb.go.th 
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โดยมียุทธศาสตรหลัก ๖ ดาน ดังนี้  
1) ความม่ันคง  
2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
4) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนฯ ฉบับท่ี 12 นี้ ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมี

รายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข” และนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ท่ีมา: http://www.nesdb.go.th 
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โดยตั้งเปาหมายหลัก ๆ ไว ดังนี้ 
1) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี

ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ 
และทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง      
มีความเปนไทย  

2) การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึง กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15  

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมท้ังมีระบบการ
ผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ย    รอยละ 5 ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงภายในป 2579  

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    
มีความม่ันคง อาหาร พลังงานและน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 
เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน  

5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ
เชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ  

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและ 
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหา คอรรัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อิสระข้ึน  

เปาหมายท้ัง 6 กลุมหลัก ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาว 
ภายใตหลักการ :  

1) นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอยางบูรณาการ  
บนทางสายกลาง อยางพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี  

2) คํานึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยใหคนเปนศูนยกลาง เพ่ือสรางความม่ันคงของชาติและเปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ และ  

3) มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศ ท้ังกลไกท่ีเปนกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เพ่ือใหเอ้ือ 
ตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคูกับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 
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3. กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0  
ประเทศไทย 4.0 เปนกรอบแนวคิดท่ีไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวคิดหลักใน

การพัฒนาประเทศ โดยมี 2 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ การสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from Within) 
และ การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) 

 
ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 
ท่ีมา: http://www.admissionpremium.com/content/1377 
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การสรางความเขมแข็งจากภายใน เนนการปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทาง คือ  

1) จากการพ่ึงพาเศรษฐกิจโลก สู การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  
2) จากการเนนการผลิตสินคาโภคภัณฑ สู การผลิตสินคาเชิงนวัตกรรม  
3) จากการเนนเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู การเนนทุนมนุษยและเทคโนโลยี  
4) จากการกระจุกของความม่ังค่ังและโอกาส สู การกระจายของความม่ังค่ังและโอกาส  
 

การปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทางดังกลาว จะเกิดข้ึนได จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนน “การพัฒนาท่ี
สมดุล” 4 มิติ อันประกอบดวย  

1) ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)  
2) ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well-beings)  
3) การรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) 
4) การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) 

การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก เม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็ง    
ก็จะเกิดการพัฒนาขีดความสามารถและมีภูมิคุมกันท่ีเพียงพอเม่ือเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคามจากโลกภายนอก 
ในการเชื่อมโยงกับโลกภายในมี 3 ระดับ คือ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสูจังหวัด และกลุม
จังหวัด) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

ประเทศไทย 4.0 มีเปาหมายเพ่ือหลุดพน 3 กับดัก โดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโต   
ชุดใหม (New Growth Engines) เพ่ือเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู “ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง” ภายในป 2575  

 

1) หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง ดวยการสรางความม่ังค่ังผานกลไกขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค (Competitive Growth Engines) เพ่ือกาวสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยเปลี่ยนจาก “ทํามากไดนอย” เปน “ทํานอยไดมาก” ซ่ึงประกอบไปดวย  

• การยกระดับขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา  

• การสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

• การบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสรางสรรค  

• การพัฒนาวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  

• การพัฒนาทักษะและงานใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

• การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ  

• การบริหารจัดการสมัยใหม ท่ีพรอมดําเนินการ ท้ังใน Physical และ Digital Platforms  

• กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ  
 

2) หลุดพนจากกับดักความเหลื่อมล้ํา ดวยการสรางความม่ันคงผานกลไกการกระจายรายได โอกาส 
และความม่ังค่ังอยางเทาเทียม (Inclusive Growth Engine) โดยเนนการปรับเปลี่ยนจากความม่ังค่ังท่ีกระจุกเปน
ความม่ังค่ังท่ีกระจาย ดวยหลักคิดท่ีวา “เราจะเดินหนาไปดวยกัน โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง” ประกอบไปดวย 

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

• การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด และจังหวัด  

• การสรางเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  
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• การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

• การสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขัน
ไดในเวทีโลก  

• การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชน
ใหทันกับพลวัตจากภายนอก 

• การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ  

• การจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดแบบมีเง่ือนไข ฯลฯ 
3) หลุดพนจากกับดักความไมสมดุล ดวยการสรางความยั่งยืนผานกลไกการพัฒนาท่ีเปนมิตร         

ตอสิ่งแวดลอม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาท่ีไมสมดุลสู “การพัฒนาท่ีสมดุล” ดวย  

• การมุงเนนธุรกิจ การผลิต และการใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

• การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน  

• การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก 
มาสูการคํานึง ถึงประโยชน ท่ี ไดจากการลดความสูญเสียท่ี เ กิดข้ึนท้ังระบบ (Lost 
Advantage)  

• การสงเสริมใหภาคเอกชนเปนองคกรท่ี “คิดดีทําดี” (Doing Good, Doing Well)  
โดยเฉพาะวาระท่ีสําคัญยิ่งท่ีเก่ียวของกับสถาบันอุดมศึกษา คือ การเตรียมคนไทย 4.0 ซ่ึงเปรียบเสมือน

การตระเตรียมเมล็ดพันธุใหม ดวยการบมเพาะคนไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21” ควบคูไปกับ 
การพัฒนา “คนไทย 4.0 สูโลกท่ีหนึ่ง” คือ เปนคนไทยท่ีมีปญญาท่ีเฉียบแหลม (Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) 
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (Heart) ซ่ึงครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติดังตอไปนี้  

1) เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจํากัด เปน คนไทยท่ีมีความรู และทักษะสูง     
มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม  

2) เปล่ียนจากคนไทยท่ีมองประโยชนสวนตน เปน คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  
3) เปล่ียนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปน คนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย

และสามารถยืนอยางมีศักด์ิศรีในเวทีสากล  
4) เปล่ียนจากคนไทยท่ีเปน Analog Thai เปน คนไทยท่ีเปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต เรียนรูทํางาน 

และประกอบธุรกิจไดอยางเปนปกติสุขในโลกยุคดิจิทัล  
4. แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 - 2564) 

วิสัยทัศน “เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม 
ศูนยกลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

1) พัฒนาการจัดการหวงโซคุณคาสินคาเกษตร อาหารปลอดภัย และสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
2) ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรมใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการ

ทองเท่ียว 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศกึษา และบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 

5. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
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ยุทธศาสตร:  
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ  
3) การพัฒนศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  
5) การพัฒนาคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
6) การจัดการศึกษาเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
7) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
วิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัว 

สําหรับงานท่ีจะเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของทองถิ่นไทยโดยใชกลไกของ
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” 

ยุทธศาสตร:  
1) เปล่ียนระบบการนําองคกรใหขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองครวม  
2) พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย  
3) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด  
4) ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ 

 
นอกจากนั้น ยังมีบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและมีผลกระทบกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ดังตอไปนี้ 

 

1. โครงสรางประชากรไทย 
  1.1 ประชากรในวัยเรียน  

จากท่ีโครงสรางประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 21.6 ในป 2550 เปนรอยละ 17.2 ใน
ป 2580 ซ่ึงเปนนักเรียนท่ีจะเขาสูสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงปจจุบันมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประมาณ 
300 แหง และจากขอมูล ป 2560 ท่ีผานมา มีเด็กสมัครเขามหาวิทยาลัย 81,230 คน ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีท่ีนั่ง  
109,129 คน จึงมีท่ีนั่งเหลือ 27,000 คน โดยประมาณ ซ่ึงเปนสถิติคนสมัครนอยท่ีสุดในรอบ 10 ป สงผลกระทบ
ตอสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองปรับตัว 
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1.2 ประชากรไทยท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 โครงสรางประชากรไทย 
ท่ีมา : https://www.hfocus.org/content/2018/02/15449 

 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรครั้งสําคัญ คือ การเขาสู

สังคมผูสูงอายุ โดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตาย

ของประชากรลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข้ึน ซ่ึงสถานการณของประเทศไทยก็

ดําเนินไปเชนเดียวกับนานาประเทศ กลาวคือ การดําเนินนโยบายดานประชากรและการวางแผนครอบครัวท่ี

ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนความกาวหนาในการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหคนไทยมี

สุขภาพดี มีอายุยืนยาวข้ึนและมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีความรูและทักษะในการปองกันและดูแลสุขภาพ 

ตลอดจนการวางแผนครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลสําเร็จดังกลาวทําใหอัตราการเกิดมีแนวโนมท่ี

ลดลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของประชากร กลาวคือ ประชากรท่ีอยูในวัยสูงอายุมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมท่ีลดลง  
 

2. ความจําเปนของการพัฒนาแรงงาน 

จากขอมูลการเปลี่ยนแปลงของไทยเปนสังคมผูสูงอายุ พบวาใน 10 ปขางหนาจะมีประชากรผูสูงวัยรอย

ละ 20 เพ่ิมเปน 30 ในอีก 20 ปขางหนา ขณะท่ีแรงงานท่ีมีฝมือ (Literacy Worker) ในประเทศไทยมีเพียงรอยละ 

14.4 ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ในยุโรป หรือสิงคโปรมีแรงงานท่ีมีฝมือถึงรอยละ 48 ในการท่ีประเทศ

ไทยมีแรงงานท่ีมีฝมือจํานวนนอย เม่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประเทศไทยจะไมสามารถผลิตเพ่ือสรางผลิตภาพ หรือ 

https://www.hfocus.org/content/2018/02/15449
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รายไดในการขับเคลื่อนใหหลุดพนกับดักรายไดปานกลาง (ปจจุบัน 5,318 USD  13,000 USD) ได ถา

โครงสรางแรงงานยังเปนเชนนี้ เศรษฐกิจประเทศไทยจะไมสามารถเดินตอไปได 

นอกจากนี้ จากรายงานของ World Economic Forums พบวา ยังมีความเสี่ยงของแรงงานท่ีจะถูก
ระบบอัตโนมัติ (Automation) และปญญาประดิษฐ (AI) เขามาแทนท่ี ดังจะเห็นไดจากโรงงานผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีลดการใชแรงงานไมมีฝมือ และนําเครื่องจักรอัตโนมัติเขามาแทนท่ี และ
อัตราสวนการใชแรงงานมนุษยและเครื่องจักรท่ีจะใชเครื่องจักรสูงข้ึนในป 2022 เม่ือเทียบกับ 2018 จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองพัฒนาแรงงานใหมีสมรรถนะใหเปนไปตามความตองการ 

 
ภาพท่ี 5 Ratio of human-machine working hours, 2018 vs. 2022 

ท่ีมา the future of job report, WEF จาก http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
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ภาพท่ี 6 the job landscape in 2022 
ท่ีมา https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know/ 

 
รายงานของ World Economic Forums เชนเดียวกัน ดังภาพท่ี 6 แสดงใหเห็นงานลักษณะใหมท่ีจะ

เปนท่ีตองการเพ่ิมข้ึนสูงสุด 10 อันดับในป 2022 ไดแก data analysts and scientists, AI and machine 
learning specialists, general and operation managers, software and application developers and 
analysts, sales and marketing professionals เปนตน ในขณะท่ี งานท่ีจะลดบทบาทลงมากท่ีสุด 10 อันดับ 
ในป 2022 ไดแก data entry clerks, accounting, bookkeeping and payroll clerks, administrative and 
executive secretaries, assembly and factory workers, client information and customer service 
workers เปนตน  
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3. โครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล (Mega Projects)  

ปจจุบันภาครัฐไดมีการเขามาพัฒนาประเทศในระบบโครงสรางพ้ืนฐานใน Mega Project เพ่ือใหเกิด

การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือผลักดันใหเศรษฐกิจของ

ประเทศในแตละพ้ืนท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ไดมีการวางยุทธศาสตรในการลงทุน Mega Projects ใน 20 ป

ขางหนา ในโครงสรางพ้ืนฐานนั้น คาดวาจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางม่ันคง ซ่ึงจาก

การคาดการณของภาครัฐหากการกอสรางโครงการดําเนินแลวเสร็จตามแผนท่ีไดวางไวมีการพัฒนาตอเนื่อง สวนท่ี

เสริมเขามาจะสงผลให Growth Engine จากโครงการ Mega Projects เพ่ิมข้ึน 
 

4. เสนทางคมนาคมระหวางประเทศ (Logistics) 

กระทรวงคมนาคม ไดใหความสําคัญดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและระบบ 

โลจิสติกส ซ่ึงเปนยุทธศาสตรสําคัญท้ังในระดับชาติและระดับกระทรวงฯ ระบบขนสงทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพจะ

ชวยสงเสริมความสามารถในการแขงขันเชิงการคาระหวางประเทศทําใหเกิดการเชื่อมโยงประเทศตาง ๆ ใน

ภูมิภาคเขาดวยกัน โดยใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศไทยในการลดตนทุนการขนสงและโลจิสติกส รวมท้ังเพ่ิมความเขมแข็งใหกับโครงสราง

พ้ืนฐานของประเทศสมาชิก  
 

 

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ท่ีมา: https://www.prachachat.net/economy/news-33272 
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การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในฐานะประเทศท่ีถือเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรของ

ภูมิภาคถือวาเปนการสงเสริมการลงทุนในประเทศ สงเสริมการสงออก สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีใหมในการ

ผลิตสินคา เปนศูนยกลางในการกระจายสินคาในภูมิภาค เกิดการจางงานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดภายในภูมิภาค เขตเศรษฐกิจพิเศษจะ

ประสบความสําเร็จไดจําเปนตองมีการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ควบคูกันไป อาทิ การพัฒนาโครงขายพ้ืนฐานทางบก ทาง

น้ํา ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุงระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค อีก

ท้ังการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดวย 
 

6. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

McKinsey Global Institute ไดกําหนด Disruptive Technologies หรือการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
ของเทคโนโลยีไว 12 เรื่อง คือ Mobile internet, Automation of knowledge work, Internet of Things 
(IOT), Advanced robotics, Cloud technology, Autonomous and near-autonomous vehicles, Next-
generation genomics, Energy storage, 3Dprinting,  Advanced materials, Advanced oil and gas 
exploration and recovery และ Renewable energy 

ประเทศไทยไดกําหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปนการตอยอดการพัฒนาประเทศ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทํามาอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหนวยงานอ่ืนๆ 
ท้ังจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  

ปจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปสูยุคดิจิทัล  
และหลากหลายประเทศท่ัวโลก เชน สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย 
อินเดีย เปนตน กําลังแขงขันกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ 
จึงมุงหวังปฏิรูปประเทศไทยใหทันตอบริบทดังกลาวดวยเชนกัน ตั้งแตการเรงวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผาน
การลงทุนครั้งใหญ การสรางระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีทุกคนมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ การ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพจนถึงการผลักดันให
ประเทศไทยเปนประเทศในกลุมประเทศพัฒนาแลว ท่ีสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคา และขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนในระยะยาว 
 

 

7. ทักษะของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  

 
ภาพท่ี 8 Comparing skills demand, 2018 vs. 2022, top ten 

ท่ีมา the future of job report, WEF จาก http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
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World Economic Forum ไดนําเสนอรายงานงานในอนาคต ซ่ึงกลาวถึงทักษะท่ีตองการใน คศ.2022 

ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปจากป 2018 ดังภาพท่ี 8 ซ่ึงเรียงลําดับทักษะท่ีมีความตองการสูงสุด 10 อันดับ ในป 2022 
ทักษะท่ียังคงตองการเพ่ิมข้ึนและตอเนื่องมาจากป 2018 คือ Analytical thinking and innovation, Active 
learning and learning strategies และ Creativity, originality and initiative สวนทักษะท่ีตองการเพ่ิมข้ึน
อยางชัดเจน คือ Technology design and programming  
 

 

 
 

ภาพท่ี 9 Future Workforce 
ท่ีมา: World Economic Forum 

 

World Economic Forum จึงไดกําหนดคุณลักษณะของกําลังแรงงานท่ีเปนท่ีตองการในอนาคต ไวดัง

ภาพท่ี 9 ประกอบดวย Cognitive Abilities, Physical Abilities, Content Skills, Process Skills, Social 

Skills, Systems Skills, Complex Problem Solving, Resource Management Skills และ Technical 

Skills 
 

ดังนั้น บัณฑิตในยุคนี้ตองมีทักษะสําคัญ 7 ประการ คือ  

• ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 

• ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 

• ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 

• ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 

• ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ 

• ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 
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นอกจากนั้นแลว บุคลากรท่ีทํางานอยูแลวยังคงตองการปรับเพ่ิมทักษะ (upskill) หรือปรับเปลี่ยนทักษะ 

(reskill) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของตนใหสอดคลองกับความตองการในอนาคตดังกลาว 

 
ปจจัยภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประวัติความเปนมายาวนานถึง 81 ป นับตั้งแต

เปนโรงเรียนสตรีฝกหัดครู จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จนมาเปนโรงเรียนฝกหัด

ครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังเชนในปจจุบันนี้ มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลง

บทบาทและโครงสรางเรื่อยมา จากการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการผลิตครูเพียงอยางเดียว  เริ่มเขาสู

บทบาทการเปนอุดมศึกษามากข้ึน โดยมุงคนควา วิจัย สงเสริมวิทยฐานะของครูอาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางวิชาการแกชุมชน เปดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก มี

การจัดการเรียน การสอนหลากหลายสาขาวิชา ไดแก ครุศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

นิติศาสตร บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และพยาบาลศาสตร โดยมี 56 หลักสูตรในระดับปริญญา

ตรี 5 หลักสูตรในระดับปริญญาโท และ 2 หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ปจจุบันมีนักศึกษารวม 21,357 คน 

นักศึกษาตางชาติ 100 คน ผลิตบัณฑิตปละ 3,661 คน กาวออกไปรับใชสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี

รายไดหลัก 2 แหลง คือ จากงบประมาณแผนดินและเงินรายได โดยไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ิมข้ึนเรื่อยมา จาก

ปละไมถึงรอยลานบาท มาจนกระท่ังในปงบประมาณ 2562 ไดรับงบประมาณ 489.46 ลานบาท และมีรายไดจาก

การคาบํารุงการศึกษาและรายไดอ่ืนรวม 344.84  ลาน ซ่ึงนํามาจัดสรร รอยละ 80 คือ ประมาณ 339.26 ลาน

บาท รวมมีงบประมาณในการบริหารงาน 834 ลานบาท โดยประมาณ 

ณ ตนปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 908 คน เปนสายวิชาการ 503 คน สาย

สนับสนุน 405 คน คิดเปนอัตราสวน 1 : 0.8  สายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก รอยละ 30.22 ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยรอยละ 15.31 
 

 

จากการศึกษาสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย สรุปขอมูลพ้ืนฐานไดดังตอไปนี้ 
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นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 21,357 คน 

- ภาคปกติ 81.37% 17,379 คน 
- ภาค กศ.พป. 12.60% 2,692 คน 

- บัณฑิตวิชาชีพ 0.83% 178 คน 
- ป.โท 0.85% 181 คน 
- ป.โท (ตางชาติ) 0.04% 8 คน 
- ป.เอก 0.20 % 42 คน 
- ตางชาติ (ป.ตรี) 0.47% 100 คน                       

เขาใหม 4,665 คน (ปการศึกษา 2561) 
สําเร็จการศึกษา 3,661 คน (ป.ตรี 3,446 ป.บัณฑิต 154 ป.โท 55 ป.เอก 6) 
มีงานทํา 87.09 % (จากผูตอบแบบสํารวจ ป.ตร ีภาคปกติ 3,276 คน) 
 

 

งบประมาณ 
ไดรับจัดสรรงบประมาณ 834,302,600 บาท 

-  เงินงบประมาณแผนดิน 489,461,100 บาท (58.67 %) 
-  เงินรายไดมหาวิทยาลัย 344,841,500  บาท (41.33 %) 

 
 

การจัดสรรงบประมาณรายจาย 
      - งบบุคลากร   68,153,800  บาท  (8.17 %) 
     - งบดําเนินงาน  254,135,896 บาท (30.46 %) 
     - งบลงทุน  164,743,604  บาท  (19.75 %) 
     - งบอุดหนุน  339,499,300  บาท  (40.69 %) 
     - งบรายจายอื่น  2,770,000  บาท  (0.33 %) 
 

 

บุคลากร จํานวนบุคลากรทั้งหมด  908 คน 

- สายวิชาการ 55.40 % : สายสนับสนุน 44.60 % 

           (503 คน)                (405 คน) 

 
          
 
  
 
 
เกษียณอายุ ภายในปงบประมาณ 2570 (10 ป) 
 สายวิชาการ 41  คน      สายสนับสนุน 9 คน 

- รองศาสตราจารย 2  คน 
- ผูชวยศาสตราจารย 18  คน 
- อาจารย 21  คน 
 

หลักสูตร จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  63 หลักสตูร 

- ป.ตรี  56 หลักสูตร (มีนศ. 20,071 คน) 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร  (มีนศ. 178 คน) 

- ป.โท 5 หลักสูตร (มีนศ. 189 คน) 

- ป.เอก 2 หลักสูตร (มีนศ. 42 คน) 

 
 

วิจัย   
 

ผลงานวิจัยประยุกตและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพาณิชยรวมกบั 

SME/ภาคอุตสาหกรรม  

จํานวน 46 เรื่อง  
 
 

 

รางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ  

จํานวนท้ังสิน้ 44 รางวัล 
 

 

ผลการสํารวจ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียน 

  การสอน 4.52 คะแนน 

- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 4.44 คะแนน 

- ความสุขในการทํางาน 3.84 คะแนน 
 

 

อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ ฯลฯ 
- จํานวน 41 อาคาร          - หองเรียน 239 หอง 
- หองปฏิบัติการ 168 หอง   - หองพกัอาจารย 223 หอง 
- หองสํานกังาน 75 หอง     - หองประชุม  57 หอง      
- หองอื่นๆ 258 หอง 
รวมท้ังสิ้น 1,077 หอง 
 
 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.เอก 152 

326 

25 

คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

426 

70 

7 

-50 450

อาจารย์ 
ผศ. 
รศ. 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดดังนี้ 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. สถานท่ีตั้งอยูในเมือง ทําเลเหมาะสม 
2. งบประมาณและสถานะความมั่นคงทางการเงินการคลัง 
3. ความพรอมของระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตเพ่ือ

การเรยีนการสอน หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การจัดการเรยีนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู 

5. บัณฑิตมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
6. มีหลักสูตรหลากหลาย 
7. ความรูความสามารถและธรรมาภบิาลของผูบริหาร 

 

จุดออน (Weaknesses) 
1. คุณภาพของนักศึกษาที่รับเขาศึกษา 
2. ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ 
3. ความเพียงพอของบุคลากรสายสนับสนุน 
4. ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
5. ความรู สมรรถนะในการใหบริการ และศักยภาพในการ

ทํางานเชิงรุกของบุคลากรสายสนับสนุน 
6. ระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและ การ

หารายไดจากงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการ 

7. ความคลองตัวและประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จัดการ 

 

โอกาส (Opportunities) 
1. แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครปฐม มุงสู “เมืองเกษตรและ

อุตสาหกรรมปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
ศาสนา วัฒนธรรม ศูนยกลางการศึกษา และประชาชน     
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

2. เครือขายความรวมมือกับชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/แหลงฝกประสบการณ 

3. แนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 มุงเนนการปรับ
สมดุลเศรษฐกิจประเทศดวยเศรษฐกิจแบบกระจายตัว 
(Distributive Economy) ขับเคล่ือนภาคการผลิตและ  
ภาคบริการของประเทศดวยเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรค เพ่ือสรางมูลคาใหสูงขึ้น และ  
ความตองการบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะในวิชาชีพและ
บัณฑิตนักปฏิบัติรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

4. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
5. แนวทางการพัฒนากลุมจังหวัด “ทวารวดี 4.0 เปน

ศูนยกลางสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือ
สุขภาพครบวงจร การทองเท่ียวหลากหลาย เชื่อมโยง  
อารยธรรมทวารวดี การคาและการลงทุนระดับสากล ท่ีมี
ความสามารถในการแขงขัน และการคาผานแดนสูเอเชีย” 

6. นครปฐมเปนเขตปริมณฑลท่ีรองรับการขยายตัวของความ
เปนเมืองจากกรุงเทพมหานคร และอยูบนเสนทางสูประตู
การคาชายแดน (East-West Corridor) 

7. เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ/กลุมตะวันตก 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. โครงสรางประชากรท่ีประชากรวัยเรียนมีอัตราลดลง 

และกาวเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
2. อุตสาหกรรมการศึกษาและภาวะการแขงขันทาง

การศึกษา 
3. คานิยมของสังคมท่ีมตีอมหาวิทยาลัยราชภฏั 
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ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 

 
 

ภาพท่ี 10 ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมพบวา ตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยูใน
สถานการณ SO นั่นคือ สถานการณภายนอกเอ้ือ และปจจัยภายในก็มีความโดดเดนพอสมควร จึงมีศักยภาพใน
การกําหนดยุทธศาสตรในเชิงรุก แตอยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยภายในท่ียังเปนจุดออนท่ีตองแกไขอีก จึงตองเรงสราง
ความเขมแข็ง เปลี่ยนจุดออนใหกลายเปนจุดแข็ง เพ่ือสรางความโดดเดนตอไป จึงยังคงตองกําหนดยุทธศาสตรใน
เชิงพัฒนาและแกไขปจจัยภายในไปพรอมกันดวยเชนกัน 
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 วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และกลยุทธ 
 

กรอบแนวคิดในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย 

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 
2562) ไดอาศัยกรอบแนวคิด ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระรา
โชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ป เปนกรอบแนวคิดในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัยฯ 
 

ศาสตรพระราชา 
ตลอด 70 ปของการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไมวาจะเปน         

การจัดการลุมน้ําจากภูผาสูมหานที การฟนฟูพ้ืนท่ีตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ฝนหลวง ฝายชะลอความชุมชื้น      
การแกลงดิน การปลูกหญาแฝกชะลอความชุมชื้น ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เกษตรทฤษฎีใหม โครงการ
แกมลิง การใชน้ําดีไลน้ําเสีย กังหันน้ําชัยพัฒนา ไบโอดีเซล โครงการในพระราชดําริ และโครงการอีกจํานวนมาก   
ท่ีเกิดข้ึนจากศาสตรพระราชา ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลในระดับโลกมากมายหลายรางวัล ทําใหเห็นได
วา หลักการทํางานของพระองคนั้นสามารถนําไปใชตอยอดไดจริง  

ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีและพัฒนาชีวิต
ของประชาชน ทรงใชหลักการท่ีสําคัญ คือ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา”  

 

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  ไดใหคําอธิบายหลักการทรงงานไววา 
“...พระองคทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสวา  ‘ตองระเบิดจากขางใน’ น่ัน คือตอง

สรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนท่ีเราเขาไปพัฒนา  ใหมีสภาพพรอมท่ีจะรับการพัฒนาเสียกอน มิใช
การนําความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานท่ียังไมทันไดมีโอกาสเตรียม
ตัว  

...ทรงใชหลัก ‘เขาใจ เขาถึง พัฒนา’ น่ันคือกอนจะทําอะไร ตองมีความเขาใจเสียกอน 
เขาใจภูมิประเทศ เขาใจผูคนในหลากหลายปญหา ท้ังทางดานกายภาพ ดานจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรม เปนตน และระหวางการดําเนินการน้ันจะตองทําใหผูท่ีเราจะไปทํางานกับเขาหรือทํางาน 
ใหเขาน้ัน ‘เขาใจ’ เราดวย  เพราะถาเราเขาใจเขาแตฝายเดียว   โดยท่ีเขาไมเขาใจเรา  ประโยชนคง
จะไมเกิดข้ึนตามท่ีเรามุงหวังไว  ‘เขาถึง’ ก็ เชนกัน เมื่อรูปญหาแลว เขาใจแลว ก็ตองเขาถึง  เพ่ือให
นําไปสูการปฏิบัติใหได  และเมือ่เขาถึงแลว  จะตองทําอยางไรก็ตามใหเขาอยากเขาถึงเราดวย 

 ...ดังน้ัน จะเห็นวาเปนการสื่อสารสองทางท้ังไปและกลับ ถาสามารถทําสองประการแรกได
สําเร็จ  เรื่อง ‘การพัฒนา’ จะลงเอยไดอยางดี  เพราะเมื่อตางฝายตางเขาใจกัน ตางฝายอยากจะ
เขาถึงกันแลว การพัฒนาจะเปนการตกลงรวมกันท้ังสองฝาย ท้ังผูใหและผูรับ...”  
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ภาพท่ี 11 หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําร ิ
ท่ีมา: โครงการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสทรงพระ

เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ 80 พรรษา 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไว ดังนี้ 

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน ตองสรางพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน 
พอใช ของประชาชนสวนใหญเบ้ืองตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อไดพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความ
เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับตอไป...” (18 กรกฎาคม 2517) 

“...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งท่ี
สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความ 
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สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางท่ีจะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใช

วาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถาเรา
รักษาความพออยูพอกินน้ีได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (4 ธันวาคม 2517) 

 

 
ภาพท่ี 12 เศรษฐกิจพอเพียง 

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

นํามาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขพระราชทาน เปนท่ีมาของ นิยาม    
"3 หวง 2 เง่ือนไข" ท่ีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดวยความพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุมกัน บนเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 
 

 

https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng2560/hlak-khwam-phx-pheiyng
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ภาพท่ี 13 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng2560/hlak-prachya-sersthkic-phx-pheiyng 
 

พระราโชบายดานการศึกษา 
ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราช

ดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลากวา 30 ป ทรงใหความสําคัญ
กับระบบการศึกษาทุกระดับรวมถึงอุดมศึกษาอันเปนสวนสําคัญในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ โดย
ทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และเขาพระราชหฤทัยอยางลึกซ้ึงถึงแกนแทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหเปนแหลงผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนแหลงความรูวิชาการและเปนปราชญแหง
การพัฒนาทองถ่ิน ท่ีจะสามารถเขาถึงตนตอแหงปญหาของพสกนิกรของพระองคในแตละทองท่ี เพ่ือใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจ พระองคทรงมีพระราชดํารัสผานองคมนตรีใหแนะนํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ท้ัง 38 แหง ใหทํางานใหเขาเปาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินในทองท่ีตน โดยมีเปาหมาย
คุณภาพ   3 ประการ 1) ผลิตครูคุณภาพ  2) จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ 3) พัฒนาทองถ่ินอยางมีคุณภาพ   

 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงใหพระราโชบายดานการศึกษาไววา ตองมุง
สรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ไดแก  

1) มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
2) พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
3) มีงานทาํ – มีอาชีพ 
4) เปนพลเมืองด ี
ดังจะเห็นไดจากภาพท่ี 14 
 
 

https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng2560/hlak-prachya-sersthkic-phx-pheiyng
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ภาพท่ี 14 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
ท่ีมา แผนพับ พระบรมราโชบายดานการศึกษา 
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แผนยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

เดิมนั้น แผนยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ไดกําหนดวิสัยทัศนไว
วา 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนเลิศ โดยกระบวนจัดการเรียนการสอน เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน” 

ตอมาไดมีการประชุมเพ่ือทบทวนแผนฉบับดังกลาว เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 จึงไดปรับวิสัยทัศนเปน  
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบันหลัก

ท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ” 
โดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนนการบูรณา
การเพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ี
แทจริงของชุมชนโดยการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ สรางเครือขาย
ความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและ
ความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม และบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลพรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน โดยมีแผนท่ีนําทางดังภาพท่ี 15 

 

 
ภาพท่ี 15 แผนท่ีนําทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ท่ีมา ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
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โดยประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 
  มีเปาหมายในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม และการศึกษา โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

 
1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  และ

ดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
2. บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย  กับการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  มีเปาหมายบัณฑิตครูมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ สมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
ถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได และไดรับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลยุทธ 
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ  เปนท่ี
ยอมรับดวย School Integrated  Learning และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 
3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิต

วิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 
4. ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ  โดยเฉพาะผู ท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
5. สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  มีเปาหมายความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู สู
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดาน
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุก
สาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนอง
การพัฒนาทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 
3. พัฒนาหองปฏิบัติการ/อุปกรณการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึก

ในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  มีเปาหมายการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือทองถ่ินท่ี
สรางความม่ันคงใหกับประเทศ และมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว มุงสรางธรรมาภิบาล ความ
พรอม และสามารถปรับตัวกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 
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1. สงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีและคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และ

ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 
2. เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ิน โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียน

การสอนกับการพัฒนาทองถ่ิน และการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 
3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิผลตาม

วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณและบุคลากรให

ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล  
 

การปรับทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดนอมนําศาสตรพระราชา พระราโชบายดานการศึกษา ในสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวิเคราะหโอกาส ผลกระทบ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ แนวทางการพัฒนาประเทศไทย และยุทธศาสตรพ้ืนท่ี ท้ังยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐมและยุทธศาสตรภาค 
โดยระดมผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขา รวมกันคิดอยางบูรณาการ และไดกําหนด
ประเด็น  ในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยฯ ไดใหความเห็นชอบในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2560 โดยแบงเปนประเด็นหลัก ๆ 6 ประเด็น 
ดังภาพท่ี 16 ดังนี้  
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ภาภาพท่ี 16 การปรับทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการศึกษาของทองถ่ิน 
 3. สรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับสินคาเกษตรและอาหาร 
 4. สรางตนแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพแบบองครวม 
 5. ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 6. เสริมสรางศักยภาพของทองถ่ินและอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
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1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดนอมนําศาสตรพระราชาและพระราโชบายใน
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซ่ึงมีพระราชดํารัสวา การศึกษาตองสรางใหคนไทยมี
ทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีระเบียบวินัย มีงานทํา มีอาชีพ และเปนพลเมืองดี โดยมุงผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ โดยมุงพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหได
มาตรฐาน ตอบสนองแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาทองถ่ิน พัฒนาศักยภาพอาจารย 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู ดวยระบบบริหารจัดการแนวใหม บูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน และ
เสริมสรางสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 
 

ภาภาพท่ี 17 ผลิตบัณฑตินักปฏิบัติ 
ภาพท่ี 2 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
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2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น ในการผลิตครู
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงเนนความม่ันคงทางการศึกษา ความม่ังคั่งทางความรู และความย่ังยืน
ของชื่อเสียงมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครู โดยพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรสองภาษา 
และดวยโครงการทองถ่ินรวมพัฒนา และโครงการ Advanced Placement Program นอกจากนั้น ยังมุงเนนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน  ดวยหลักการ 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ยกระดับโรงเรียนเปาหมายท้ังระบบ และพัฒนาครูดวยกระบวนการ Coaching and 
Mentoring 

 

 
ภาภาพท่ี 18 ยกระดับคณุภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการศึกษาของทองถ่ิน 

 

ภาพท่ี 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการศึกษาของทองถ่ิน 
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3. สรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไดกําหนดใหภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา โดยยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรใหมีความ
ปลอดภัย และสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีแบบครบวงจร และ
จังหวัดนครปฐมยังไดกําหนดยุทธศาสตรไววาเปนเมืองเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จึงมุงสรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  ตั้งแตตนทาง กลางทาง ไป
จนถึงปลายทาง เพ่ือสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
 

 
ภาภาพท่ี 19 สรางมลูคาเพ่ิมและยกระดับสินคาเกษตร  

ภาพท่ี 4 สรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับสินคาเกษตร 
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4. สรางตนแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพแบบองครวม สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ         
ไดกําหนดใหภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา โดยปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการทองเท่ียวนําไปสูการสรางฐานรายได
ของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน และจังหวัดนครปฐมยังไดกําหนดยุทธศาสตรไววาเปนแหลงทองเท่ียว           
เชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ประกอบกับแนวโนมการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการดูแลรักษาสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยฯ จึงรวมมือกับแหลงทองเท่ียวในชุมชน มุงสรางตนแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพแบบองครวมเพ่ือ
สรางสุขภาวะท่ีดี  ท้ังกาย ใจ จิตและปญญาของนักทองเท่ียว และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 

 
 

ภาพท่ี 20 สรางตนแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพแบบองครวม 
งเท่ียวเชิงสุขภาพแบบองครวม 
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 5. ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในป 2568  ไทยกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged 
Society)  จะมีประมาณ 14.4 ลานคน  หรือเพ่ิมข้ึนเกินรอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด กลาวคือจะมีผูสูงอายุ    
1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 
จึงมุงเนนยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ Smart Aging โดยไดจําแนกผูสูงอายุ เปน 3 กลุม ผูสูงอายุติดเตียง
(Bedridden patient) ผูสูงอายุติดบาน (Homebound patient) และผูสูงอายุติดสังคม (Well elderly patient) 
ซ่ึงไดมีแนวทางเพ่ือรองรับ โดยการผลิตหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุท้ังระยะสั้นและระยะยาว พัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุท่ีบาน(ระยะสุดทาย) ใชโปรแกรมสงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผานระบบดิจิทัล จัดอบรมการ
ใชเทคโนโลยี (Application) คูมือดูแลผูสูงอายุ สรางศูนยเรียนรูระบบดูแลผูสูงอายุ สรางชุมชนตนแบบผูสูงอายุจิต
อาสา “เพ่ือนชวยเพ่ือน” 
 

 
ภาภาพท่ี 21 ยกระดับคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุ   

ชีวิตผูสูงอาย ุ
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6. เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได
กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุงเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องใน
ระยะยาวอยางยั่งยืน ใหสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดตอบรับนโยบายดังกลาว
โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเปนฐานในการพัฒนาดานตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เปนแหลงรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหพัฒนาชุมชนทองถ่ิน หนุนเสริมในดาน
ตางๆ ใหมีความเขมแข็งไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จังหวัดนครปฐมและพ้ืนท่ีใกลเคียงเปนพ้ืนท่ีการเกษตร มหาวิทยาลัยจึงไดนําเศษวัสดุทางการเกษตรท่ี
เหลือใชและไมกอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกร มาวิจัยและพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
เกษตรกร และเกษตรกรสวนใหญยังขาดองคความรูในการทําการเกษตรท่ีชวยลดตนทุนการผลิต และพัฒนาสินคา
ใหมีผลิตภาพท่ีสูงข้ึน เชน การเลี้ยงกุง มหาวิทยาลัยไดใชนวัตกรรมในกระบวนการผลิตเขาหนุนเสริม เพ่ือให
เกษตรกรสามารถลดตนทุน 

 

 
 

ภาพทีภาพท่ี 22 เสริมสรางศักยภาพของทองถ่ินและอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 – 2566 
 

ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดกําหนดปรัชญา พันธกิจ คานิยมหลัก อัตลักษณและเอกลักษณไว

ดังตอไปนี้ 
ปรัชญา "การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถ่ิน" 
พันธกิจ  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุไวใน มาตรา 7  

 “ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน 
ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนา
อยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยะฐานะครู”  

 จึงกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไวเปน 6 ประการ คือ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
2. ผลิตบัณฑิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
4. วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูมาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดําริ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
6. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

คานิยมหลัก 
N - Network and Communication  

การสรางเครือขายการทํางานและการสื่อสารหลายรูปแบบ หมายถึง การทํางานแบบประสาน
ความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูและมุงพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูเต็มรูปแบบ 

P - Professional  
การทํางานแบบมืออาชีพ หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงค  โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา 

R - Responsibility  
การทํางานดวยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพและ
มาตรฐาน   โปรงใสและตรวจสอบได 

U - Unity  
      การประสานสามัคคี หมายถึง การทํางานดวยความเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน     
      ชวยเหลือเก้ือกูลกันโดยไมแบงฝกฝายและเสียสละเพ่ือประโยชนสุขสวนรวม 

 

เอกลักษณและอัตลักษณ 

เอกลักษณ  :  บูรณาการความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
  อัตลักษณ   :  พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา  
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วิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเปนพลัง

ปญญาของทองถ่ิน” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

 

เปาประสงค 
เปาประสงคท่ี 1   บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและความคิดสรางสรรคเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
เปาประสงคท่ี 2  สถานศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับ

ภูมิภาคตะวันตก 
เปาประสงคท่ี 3  ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เปาประสงคท่ี 4  บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองคกร มีความสุขในการทํางาน ดําเนินตาม

คานิยมหลัก NPRU และไดรับสวัสดิการท่ีดี 
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เสริมสรางคุณลกัษณะ 4 ประการ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
เสรมิสรางทักษะและสมรรถนะ การเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากร และ

การใหบริการดวยจติบริการ 

สรางระบบบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน

ของมหาวิทยาลัย 

ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

สงเสริมการผลติบัณฑิตครูท่ีมีความรอบรู  
ความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู  

และคณุลักษณะความเปนคร ู

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

มิติ
กา

รพั
ฒ

นา
อง

คก
ร 

มิติ
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

วิสัยทัศน:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุงผลติบัณฑิตนักปฏิบัติ  

และเปนพลังปญญาของทองถ่ิน 

บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ และ
ความคิดสรางสรรค เปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงาน 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปน 
ศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของ

ทองถ่ิน 

สถานศึกษาไดรับการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูเปนท่ี

ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ทองถ่ิน 

       

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยแหงความสุข มี
เสถียรภาพ บริหารจัดการดวย

 หลักธรรมาภิบาล

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสรางองคความรูท่ี
สอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศและความ
ตองการของตลาดแรงงาน ปรับเปลี่ยนบทบาท
มหาวิทยาลยัใหเปน “มหาวิทยาลยัตลอดชีวิต” 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมคีุณภาพ
ชีวิตท่ีดีท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความ
เปนไทย 

ยกระดับมหาวิทยาลัยสู  
Green & Clean University 

บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จติ
บริการ รักองคกร มคีวามสุขในการ

ทํางาน ดําเนินตามคานิยมหลัก NPRU  
และไดรับสวัสดิการท่ีด ี

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 

เขาใจ เขาถึง พัฒนา 
พอประมาณ มีเหตุผล  

มีภูมิคุมกันท่ีดี 

สงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนใน
ดานการเกษตร อาหาร และการ

ทองเที่ยว 

มิติ
คุณ

ภา
พ
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มิติ
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ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพ 
รองรับการพัฒนาประเทศ  

 ภาพท่ี 23 แผนท่ียุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 -2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562) 
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ประเด็นยทุธศาสตร1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศ  

เปาประสงค1 บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ และความคิดสรางสรรค เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

 
 
 

กลยุทธ 1.1 พฒันา ปรบัปรุงหลกัสตูร และสรางองคความรูที่สอดคลองแนวทางการพฒันาประเทศ 
และความตองการของตลาดแรงงาน ปรับเปลีย่นบทบาทมหาวิทยาลัยใหเปน “มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต” 
1.1.1สรางหลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา ในระดับปริญญาตรี 
ข้ึนไป ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
1.1.2ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน 
1.1.3สงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา 
/ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนสอน  
1.1.4สรางหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ท้ังระยะสั้น/ระยะยาว เพื่อเสริมสรางทักษะ สมรรถนะ หรืออาชีพ 
(upskill/reskill) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย ท้ังวัยทํางาน วัยเกษียณ ท้ังศิษยเกาและประชาชนในชุมชนทองถ่ิน  
และพัฒนาตอยอดใหเปนระบบหลักสูตรปริญญาสะสมหนวยกิต (credit bank) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย 
1.1.5สนับสนุนการสรางองคความรูท่ีสอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศ สงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
1.2 ปรบักระบวนการผลติบณัฑติสงเสริมการผลติบัณฑิตนักปฏบิัต ิ
1.2.1ปรับแผนการเรียนใหสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน (WIL) / สหกิจศึกษา  
หรือเอื้อตอการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  
1.2.2กําหนดและประเมินมาตรฐานความรู/ทักษะ ของนักศึกษาแตละหลักสูตร/ช้ันป 
1.2.3ออกแบบและปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ใหนักศึกษาเรียนรู 
จากการลงมือปฏิบัติ (Coaching) และ Experience-based Learing (Mentoring) 
1.2.4สรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีบูรณาการกับการทํางาน (WIL)  
1.2.5พัฒนาและจัดเตรียมหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนใหพรอมใช  
รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ 
1.2.6 สรางระบบ  Exit Exam เพื่อสรางมาตรฐานบัณฑิตแตละสาขา 
1.2.7 สงเสริมการแสดงศักยภาพของนักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษา/อาจารย สงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ 
/นานาชาติ 
1.2.8 พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
1.3  เสริมสรางคณุลกัษณะ 4 ประการและทกัษะบณัฑติศตวรรษที่ 21  
1.3.1 สงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย 
1.3.2 ปรับปรุงรายวิชาการศึกษาท่ัวไปใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม  
1.3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และเสริมสรางทักษะ 
และจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 
1.3.4 บูรณาการการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาท่ีซับซอน การสรางนวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร 
และการทํางานรวมกัน ทุกรายวิชา 
1.3.5 สงเสริมใหมีการประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร 
1.3.6 สงเสริมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีศักยภาพใหเปน Startup 
1.3.7 เสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศึกษามี Digitalization & Digital Skills  
ยกระดับ English Proficiency skill และภาษาท่ี 3  
1.3.8  พัฒนา online education สนับสนุนใหอาจารยสอนและจัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/ 
จัดทําบทเรียน 
ออนไลน/คลังขอสอบ 
1.3.9  สนับสนนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลยัท่ีมีความรวมมือ 
 

 
 
 

 
 
   
 
      

พันธกิจ 
 
1. ผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพคูคุณธรรม
และขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
 

2. ผลิตบัณฑิตครู
และสงเสรมิวิทย
ฐานะครู 
 

3. ทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน
อยางตอเน่ือง 
 

4. วิจัยเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน สู
มาตรฐานสากล และ
สืบสานพัฒนา
โครงการพระราชดําร ิ
 

5. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการทีม่ี
ประสิทธภิาพ
ประสิทธิผล 
 

6. บริการวชิาการ
เพ่ือพัฒนาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ิน 
 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร 2 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนา
การศึกษาของทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มี
เสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน       

เปาประสงค 2 สถานศึกษาไดรับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครู
เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 
 
 

เปาประสงค 3 ประชาชนในพื้นท่ีเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในดาน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทยและ
สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

เปาประสงค 4 บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รัก
องคกร มีความสุขในการทํางาน ดําเนินตามคานิยมหลัก 
NPRU และไดรับสวัสดิการที่ดี 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการผลิตบัณฑิตครูท่ีมี
ความรอบรู ความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู และคุณลักษณะความเปนครู 
2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและ
กระบวนการผลิตครูใหมีสมรรถนะเปนเลิศ  
เปนที่ยอมรับดวย School Integrated  
Learning  
2.1.2 บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวย
จิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 
ประการ 
2.1.3   สงเสริมบัณฑิตครูใหสามารถ
ประยุกตใชหลักคุณลักษณะ 4 ประการ เพื่อ
การจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใน
สถานศึกษาของตน 
2.1.4 กําหนดมาตรฐานความรูของนักศึกษา
ครุศาสตรแตละชั้นป สงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู พรอมทั้งกํากับและ
ติดตามใหเกิดผลการเรียนรูเปนไปตาม
มาตรฐานความรูทั้งในดานคุณลักษณะความ
เปนครู ทักษะวิชาชีพครู และศาสตร
สาขาวิชา 
2.1.5 สงเสริมการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาครู โดยนอมนําศาสตรพระราชามา
ประยุกตใช 
2.2 ยกระดับคุณภาพสถานศกึษาและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.2.1 รวมพฒันาคุณภาพสถานศึกษาทั้ง
ระบบตามจุดที่ควรพัฒนา 
2.2.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ  
โดยเฉพาะศิษยเกา และบมเพาะสมรรถนะ
ใหมใหสอดรับกับสภาวการณที่เปล่ียนแปลง 
2.2.3 สงเสริมการพัฒนาโรงเรียนใน
พระราชดําริและโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 
2.2.4 สนับสนุนการสรางองคความรูที่
สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ 3.1สงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในดานการเกษตร อาหาร และการ
ทองเท่ียว 
3.1.1 สงเสรมิการสรางคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
3.1.2 สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มดวยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ 
3.1.3 สนับสนุนการสรางชองทางการตลาดทั้ง Offline และ Online / E-
Commerce 
3.1.4 สรางกจิกรรม/เสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สุขภาพ / เกษตรแก
ชุมชน  
3.1.5 ยกระดับการบริหารจัดการตนเองดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิง่แวดลอม
และย่ังยืนโดยชุมชน 
3.1.6 สรางมลูคาเพิม่ดานการทองเที่ยวดวยการพฒันาผลิตภัณฑสงเสรมิการ
ทองเที่ยว 
3.1.7สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนใน
ดานการเกษตร อาหาร และการทองเที่ยว  
3.1.8 สนับสนุนการสรางและปรบัใชองคความรูเพือ่การยกระดับศักยภาพ
เศรษฐกจิชุมชน 
3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
3.2.1 สงเสรมิการดูแลสุขภาพตนเองของผูสงูอายุ และสรางจิตอาสาดูแลผูสูงอายุ
ในพื้นที่เปาหมาย  
3.2.2 พัฒนาหลกัสูตรผูดูแลผูสูงอายุ และถายทอดความรูการดูแลผูสูงอายุใหกบั
ผูดูแลฯ ในชุมชน  
3.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมการรวมกลุม/การสรางรายไดของ
ผูสงูอายุในพื้นทีเ่ปาหมาย 
3.2.4 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผูสงูอายุ และในการดูแล
ผูสงูอายุ 
3.2.5 สนับสนุนการสรางและปรบัใชองคความรูเพือ่การยกระดับคุณภาพชีวิต
ผูสงูอายุ 
3.3  อนุรักษ สงเสริม พัฒนาสิ่งแวดลอม และติดอาวุธทางปญญา เพ่ือสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนทองถ่ินและสรางพลเมืองท่ีดีของสังคม  
3.3.1  อนุรักษ สงเสรมิ และพฒันาสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่เกื้อกูลตอคุณภาพชีวิตที่
ดีในชุมชนทองถ่ิน 
3.3.2  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการสิง่แวดลอมใน
ชุมชนทองถ่ิน 
3.3.3  เสริมสรางทัศนคติที่ดีและถูกตอง เปนพลเมืองที่ดีของบานเมือง  
“การเปนพลเมืองดี คือ เห็นอะไรทีจ่ะทําเพื่อบานเมอืงก็ตองทํา เชน งานจิตอาสา 
งานบําเพญ็ประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความีนํ้าใจ และความเอื้ออาทร
ตอกันและกัน”  (พระราโชบายฯ สมเด็จของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู) 
3.4  สนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการขอมูล
เชิงพ้ืนท่ี โดยจัดทําฐานขอมูล (Big data) ของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชเปน
เคร่ืองมือชวยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตามบทบาทและศักยภาพ
ของมหาวิทยาลยั 
 
 

กลยุทธ 4.1 เสริมสรางทักษะและสมรรถนะ การเขาสูตําแหนง
ที่สูงข้ึนของบคุลากร และการใหบรกิารดวยจิตบริการ 
4.1.1 สงเสริม / สนับสนุน / พัฒนา และสรางแรงจูงใจใหกับ
บุคลากรใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติ  
4.1.2 พัฒนาระบบการประเมินและการพิจารณาความดี
ความชอบใหสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
4.1.3  จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ สรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการและ
ข้ันตอนการเขาสูตําแหนงวิชาการ 
4.1.4 สรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตาม
คานิยมหลัก NPRU 
4.1.5 เสริมสรางความผูกพันธของบุคลากรตอองคกร 
4.1.6 จัดใหมีระบบสวัสดิการท่ีดี 
4.2 สรางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความม่ันคง
และยั่งยนืของมหาวิทยาลัย 
4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
4.2.2 สรางระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการจดัหารายได
จากทรัพยสินทางปญญา การวิจัย การบริการวิชาการ ท่ีดิน 
อาคาร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพโดยลดข้ันตอนการทํางาน และคาใชจาย
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4.2.4   จัดใหมีศูนยบริการขอมูลขาวสารครบวงจร ใหความสําคัญ
กับการสื่อสารขอมูลและการสรางความเขาใจภายในองคกร และ
การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณภายนอกองคกร 
4.2.5 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลท่ัวไป 
4.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู Green & Clean University 
4.3.1 จัดทํามาตรการ/แนวทางการลดใชพลังงานหรือการใช
พลังงานทดแทน ประกวดหนวยงานประหยัดพลังงาน 
4.3.2 ปรับภูมิทัศน อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ ใหสะอาด 
รมร่ืน ปลอดภัย และปราศจากมลพษิ 
4.3.3 เปนศูนยสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
4.3.4 สรางบรรยากาศในสถานท่ีทํางานท่ีดีตอสุขภาพ สะอาด 
ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา (Healthy Workplace) 
 
 

ภาพที่ 24 การเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 

วิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเปนพลังปญญาของทองถิ่น” 



   แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 - 38 - 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
เปาประสงค    : บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ และความคิดสรางสรรค เปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงาน  
 
ตัวช้ีวัด :  1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 
1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต 
1.4 หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน 
1.5 รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  
1.6 นักศึกษาท่ีสอบผาน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา 
1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยท่ีไดรับรางวัล 
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ 
1.9 บัณฑิตท่ีไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณดาน IT ท่ีเปนท่ียอมรับ  
1.10 รายวิชาท่ีสอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 
1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรู  
1.12  ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
1.13 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
1.14  หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย  

 
กลยุทธ/มาตรการ : 

1.1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสรางองคความรูท่ีสอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศและความ
ตองการของตลาดแรงงาน ปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยใหเปน “มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต” 
1.1.1 สรางหลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา        

ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน 
1.1.3 สงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา/

ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนสอน  
1.1.4 สรางหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ท้ังระยะสั้น/ระยะยาว เพ่ือเสริมสรางทักษะ 

สมรรถนะ หรืออาชีพ (upskill/reskill) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย ท้ังวัยทํางาน วัยเกษียณ ท้ัง
ศิษยเกาและประชาชนในชุมชนทองถ่ิน และพัฒนาตอยอดใหเปนระบบหลักสูตรปริญญา
สะสมหนวยกิต (credit bank) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย 

1.1.5 สนับสนุนการสรางองคความรูท่ีสอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศ สงเสริมการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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1.2 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
1.2.1 ปรับแผนการเรียนใหสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน (WIL) / 

สหกิจศึกษา หรือเอ้ือตอการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  
1.2.2 กําหนดและประเมินมาตรฐานความรู/ทักษะ ของนักศึกษาแตละหลักสูตร/ชั้นป 
1.2.3 ออกแบบและปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ใหนักศึกษา

เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ (Coaching) และ Experience-based Learning (Mentoring) 
1.2.4 สรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน (WIL)  
1.2.5 พัฒนาและจัดเตรียมหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนใหพรอมใช 

รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ 
1.2.6 สรางระบบ  Exit Exam เพ่ือสรางมาตรฐานบัณฑิตแตละสาขา 
1.2.7 สงเสริมการแสดงศักยภาพของนักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษา/อาจารย สงผลงานเขา

ประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
1.2.8 พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 

1.3  เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการ และทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21  
       1.3.1    สงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย 

1.3.2 ปรับปรุงรายวิชาการศึกษาท่ัวไปใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม  
1.3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และ

เสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 
1.3.4 บูรณาการการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาท่ีซับซอน การสรางนวัตกรรม ทักษะการ

สื่อสารและการทํางานรวมกัน ทุกรายวิชา 
1.3.5 สงเสริมใหมีการประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร 
1.3.6 สงเสริมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีศักยภาพใหเปน 

Startup 
1.3.7 เสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศึกษามี Digitalization & Digital Skills 

ยกระดับ English Proficiency skill และภาษาท่ี 3  
1.3.8  พัฒนา online education สนับสนุนใหอาจารยสอนและจัดทําสื่อการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ/จัดทําบทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 
1.3.9  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น 

เปาประสงค     : สถานศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ  

  ภูมิภาคตะวันตก 

 

ตัวช้ีวัด  2.1  การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย 

  2.2 นักศึกษาท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  2.3  นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนด 

2.4 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนจากฐานเดิม  

2.6 สถานศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดท่ีควรพัฒนาเปนไปตามเปาหมาย  
 

 
กลยุทธ/มาตรการ 

 

2.1  สงเสริมการผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู และคุณลักษณะความ

เปนครู 

2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตครูใหมีสมรรถนะเปนเลิศ  เปนท่ียอมรับดวย 

School Integrated  Learning  

2.1.2  บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความ

เปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 

2.1.3   สงเสริมบัณฑิตครูใหสามารถประยุกตใชหลักคุณลักษณะ 4 ประการ เพ่ือการจัดการเรียนรู

และพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาของตน 

2.1.4 กําหนดมาตรฐานความรูของนักศึกษาครุศาสตรแตละชั้นป สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู พรอมท้ังกํากับและติดตามใหเกิดผลการเรียนรูเปนไปตามมาตรฐานความรูท้ังในดาน

คุณลักษณะความเปนครู ทักษะวิชาชีพครู และศาสตรสาขาวิชา 

2.1.5 สงเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู โดยนอมนําศาสตรพระราชามาประยุกตใช 

 

 2.2 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

2.2.1 รวมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท้ังระบบตามจุดท่ีควรพัฒนา 

2.2.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ  โดยเฉพาะศิษยเกา 

และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

2.2.3 สงเสริมการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดําริและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

2.2.4 สนับสนุนการสรางองคความรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 
เปาประสงค    : ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถปรับตัวเทาทันการเปล่ียนแปลง

ของโลก 

 

ตัวช้ีวัด  3.1 หมูบานเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา 

3.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีรายไดครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/ตนทุนการผลิตลดลง 

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการทองเท่ียวท่ีไดรับการสงเสริม/พัฒนา 

3.4 ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.5 ชุมชนตนแบบท่ีไดรับการพัฒนาสิ่งแวดลอมและเสริมสรางการเปนพลเมืองท่ีดี   

 
 

กลยุทธ/มาตรการ 

3.1 สงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในดานการเกษตร อาหาร และการทองเท่ียว 

3.1.1  สงเสริมการสรางคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

3.1.2  สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

3.1.3  สนับสนุนการสรางชองทางการตลาดท้ัง Offline และ Online / E-Commerce 

3.1.4  สรางกิจกรรม/เสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม / สุขภาพ / เกษตรแกชุมชน  

3.1.5  ยกระดับการบริหารจัดการตนเองดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและยั่งยืนโดย

ชุมชน 

3.1.6  สรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวดวยการพัฒนาผลิตภัณฑสงเสริมการทองเท่ียว 

3.1.7 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในดานการเกษตร 

อาหาร และการทองเท่ียว  

3.1.8  สนับสนุนการสรางและปรับใชองคความรูเพ่ือการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 
 

3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

3.2.1  สงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ และสรางจิตอาสาดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

3.2.2 พัฒนาหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุ และถายทอดความรูการดูแลผูสูงอายุใหกับผูดูแลฯ ในชุมชน  

3.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการรวมกลุม/การสรางรายไดของผูสูงอายุในพ้ืนท่ี

เปาหมาย 

3.2.4 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุ และในการดูแลผูสูงอายุ 

3.2.5  สนับสนุนการสรางและปรับใชองคความรูเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
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3.3  อนุรักษ สงเสริม พัฒนาสิ่งแวดลอม และติดอาวุธทางปญญา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน

ทองถ่ินและสรางพลเมืองท่ีดีของสังคม  
        3.3.1  อนุรักษ สงเสริม และพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติท่ีเก้ือกูลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีในชุมชนทองถ่ิน 
       3.3.2  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถ่ิน 

3.3.3  เสริมสรางทัศนคติท่ีดีและถูกตอง เปนพลเมืองท่ีดีของบานเมือง  
“การเปนพลเมืองดี คือ เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองก็ตองทํา เชน งานจิตอาสา งาน
บําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีนํ้าใจ และความเอ้ืออาทรตอกันและ
กัน”  (พระราโชบายฯ ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) 
 

3.4  สนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี โดยจัดทํา

ฐานขอมูล (Big data) ของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตามบทบาท

และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค   : บุคลากรมีความสุขในการทํางาน มีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองคกร ดําเนินตาม

คานิยมหลัก NPRU และไดรับสวัสดิการท่ีดี 
 
ตัวช้ีวัด  4.1 ความสําเร็จของการบริหารงานบุคคล  

  4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน  

4.3  ความพึงพอใจของผูใชบริการ  

4.4  ความสุขในการทํางาน 

4.5  ความสําเร็จของ Green & Clean University 

 
กลยุทธ/มาตรการ 

4.1 เสริมสรางทักษะและสมรรถนะ การเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากร และการใหบริการดวยจิตบริการ 

4.1.1 สงเสริม / สนับสนุน / พัฒนา และสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรใหมีทักษะและสมรรถนะท่ี

เก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติ  

4.1.2 พัฒนาระบบการประเมินและการพิจารณาความดีความชอบใหสอดคลองกับทิศทางและ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

4.1.3  จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ สรางความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากร 

และปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

4.1.4 สรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU 

4.1.5 เสริมสรางความผูกพันธของบุคลากรตอองคกร 

4.1.6 จัดใหมีระบบสวัสดิการท่ีดี 
 

4.2 สรางระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

4.2.2 สรางระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการจัดหารายไดจากทรัพยสินทางปญญา การวิจัย 

การบริการวิชาการ ท่ีดิน อาคาร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

4.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพโดยลดข้ันตอนการทํางาน และคาใชจายดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.2.4   จัดใหมีศูนยบริการขอมูลขาวสารครบวงจร ใหความสําคัญกับการสื่อสารขอมูลและการสราง 

              ความเขาใจภายในองคกร และการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณภายนอกองคกร 

4.2.5 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 
 

4.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู Green & Clean University 

4.3.1 จัดทํามาตรการ/แนวทางการลดใชพลังงานหรือการใชพลังงานทดแทน ประกวดหนวยงาน

ประหยัดพลังงาน 
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4.3.2 ปรับภูมิทัศน อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ ใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และปราศจาก

มลพิษ 

4.3.3 เปนศูนยสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

4.3.4   สรางบรรยากาศในสถานท่ีทํางานท่ีดีตอสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา 

(Healthy Workplace) 
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การวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ โดยพิจารณาจากปริมาณตัวชี้วัดท่ีบรรลุ
เปาหมาย (เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย)  
 

 วิธีการประเมิน พิจารณาจากรอยละของปริมาณตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 
  มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 หมายถึง  ดีมาก 

รอยละ 70 - 79   หมายถึง  ดี   
รอยละ 60 - 69   หมายถึง  พอใช 
รอยละ 50 - 59   หมายถึง  ควรปรับปรุง 
นอยกวารอยละ 50  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
เปาประสงค     : บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและความคิดสรางสรรค เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  

 
  

ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย ปงบประมาณ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 2565 2566 

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรี
ข้ึนไป ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2  
หลักสตูร 

3 
หลักสตูร  

4  
หลักสตูร 

5  
หลักสตูร  

5  
หลักสตูร  

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ สํานักสงเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา/ศึกษาตอ/
เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

รอยละ 85 รองอธิการบดทีี่กํากับงานวชิาการ 
รองอธิการบดีที่กํากับงานกิจการนักศึกษา 

สํานักสงเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต 4  คะแนน รองอธิการบดทีี่กํากับงานวชิาการ 
รองอธิการบดีที่กํากับงานกิจการนักศึกษา 

สํานักสงเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.4 หลักสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการกับการทํางาน 

9 
หลักสตูร 

12 
หลักสตูร 

15 
หลักสตูร 

18 
หลักสตูร 

21 
หลักสตูร 

รองอธิการบดทีี่กํากับงานวชิาการ สํานักสงเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.5 รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ 
กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

10 
รายวิชา 

20 
รายวิชา 

30 
รายวิชา 

40 
รายวิชา 

50 
รายวิชา 

รองอธิการบดทีี่กํากับงานวชิาการ 
รองอธิการบดทีี่กํากับงานวจิัย 

สํานักสงเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.6 นักศึกษาท่ีสอบผาน Exit Exam ตามมาตรฐาน
สาขาวิชา 

- รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

รองอธิการบดทีี่กํากับงานวชิาการ สํานักสงเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยท่ีไดรับรางวัล 
ในระดับชาต/ินานาชาติ 

50 
รางวัล 

รองอธิการบดทีี่กํากับงานวชิาการ 
รองอธิการบดีที่กํากับงานวิจัย 

รองอธิการบดีที่กํากับงานกิจการนักศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ/ 
สถาบันวิจยั/สํานกังานอธกิารบดี/

คณะ 
1.8 บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 

15 
รอยละ 

18 

รอยละ 
21 

รอยละ 
24 

รอยละ 
27 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ 
รองอธิการบดีทีก่ํากบัยุทธศาสตร 

สถาบันภาษา/สํานักสงเสริม
วิชาการฯ/คณะ 
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ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย ปงบประมาณ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 2565 2566 

1.9 บัณฑิตท่ีไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศ
เกียรติคุณดาน IT ท่ีเปนท่ียอมรับ  

รอยละ 
15 

รอยละ 
18 

รอยละ 
21 

รอยละ 
24 

รอยละ 
27 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ 
รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั 

สํานักคอมพิวเตอร/สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ/คณะ 

1 . 10  ร าย วิชา ท่ีสอน/จั ด ทํ าสื่ อการสอน เป น
ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

20 
รายวิชา 

25 
รายวิชา 

35 
รายวิชา 

45 
รายวิชา 

55 
รายวิชา 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ 
รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั 

สํานักสงเสรมิวิชาการ/สํานัก
คอมพิวเตอร/คณะ 

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรู  4.50 
คะแนน 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ สํานักสงเสรมิวิชาการ/คณะ 

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร 

รอยละ 
0.60 

รอยละ 
0.80 

รอยละ 
1.00 

รอยละ 
1.20 

รอยละ 
1.40 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั สํานักวิจัยฯ/คณะ 

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของ
อาจารยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ  
45  

รอยละ  
50 

รอยละ  
55 

รอยละ  
60 

รอยละ  
65 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั สํานักวิจัยฯ/คณะ 

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-
degree) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย 

3 
หลักสตูร 

5 
หลักสตูร 

7 
หลักสตูร 

9 
หลักสตูร 

11 
หลักสตูร 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ 
รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังาน
ยุทธศาสตร 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ/คณะ/
สํานักคอมพิวเตอร/

สถาบันวิจัย/สถาบันภาษา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น 
เปาประสงค     : สถานศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพและบัณฑิตครูท่ีเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 

  

 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

เปาหมาย ปงบประมาณ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 2565 2566 

 
 

 
 

 
 

 

       

2.1 การสอบบรรจุครู/ครูผูชวย รอยละ 
40 

รอยละ 
45 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ คณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 

2.2 นักศึกษาท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู - - - - รอยละ 
90 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ คณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 

2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพท่ี
กําหนด 

- รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละ 
90 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิชาการ คณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 

2.4 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการยกระดับ 5 
โรงเรียน 

7 
โรงเรียน 

10 
โรงเรียน 

15 
โรงเรียน 

20 
โรงเรียน 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั สถาบันวิจัย/คลสัเตอรผลิต
และพัฒนาคร ู

2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาท่ี
พัฒนาข้ึนจากฐานเดิม  

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
2 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
2 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
2 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
2 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
2 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั สถาบันวิจัย/คลสัเตอรผลิต
และพัฒนาคร ู

2.6 สถานศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามจุดท่ีควรพัฒนาเปนไปตามเปาหมาย  

รอยละ 
40 

รอยละ 
50 

รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั สถาบันวิจัย/คลสัเตอรผลิต
และพัฒนาคร ู

- 48 - 



   แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 - 49 - 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 
เปาประสงค    : ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถปรับตัวเทาทันการ

เปล่ียนแปลง 

 
  

 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

เปาหมาย ปงบประมาณ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 2565 2566 

 

 
 
 

 
 

 

       

3.1 หมูบานเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา 5 
หมูบาน 

10 
หมูบาน 

15 
หมูบาน 

20 
หมูบาน 

25 
หมูบาน 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั ทุกคลัสเตอร / สถาบันวิจัย 

3.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีรายไดครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน/ตนทุนการผลิตลดลง 

รอยละ 
10 

รอยละ 
15 

รอยละ 
20 

รอยละ 
25 

รอยละ 
30 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั ทุกคลัสเตอร / สถาบันวิจัย 

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการทองเท่ียว 
ท่ีไดรับการสงเสริม/พัฒนา 

20 
ผลิตภณัฑ 

25 
ผลิตภณัฑ 

30 
ผลิตภณัฑ 

35 
ผลิตภณัฑ 

40 
ผลิตภณัฑ 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั คลัสเตอรเกษตรและทองเท่ียว 
/ สถาบันวิจัย 

3.4 ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รอยละ 
10 

รอยละ 
15 

รอยละ 
20 

รอยละ 
25 

รอยละ 
30 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั คลัสเตอรผูสูงอาย ุ/ 
สถาบันวิจัย 

3.5 ชุมชนตนแบบท่ีไดรับการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ

เสริมสรางการเปนพลเมืองท่ีดี   

 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

รองอธิการบดีทีก่ํากบังานวิจยั 
รองอธิการบดีทีก่ํากบังานกิจการ

นักศึกษา 

สถาบันวิจัย 
สํานักศิลปะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
 เปาประสงค   : บุคลากรมีทักษะ สมรรถนะ จิตบริการ รักองคกร มีความสุขในการทํางาน ดําเนินตามคานิยมหลัก NPRU และไดรับสวัสดิการท่ีดี

 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

เปาหมาย ปงบประมาณ 
ผูกํากับตัวชี้วัด 

หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 2562 2563 2564 2565 2566 

 

 
 

 
 
 

 

       

4.1 ความสําเร็จของการบริหารงานบุคคล  
ระดับ 1 : มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 2 : มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 3 : มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว ไมนอยกวารอยละ 80 
ระดับ 4 : มีการประเมินผลสําเร็จของแผน และเปนไปตามเปาหมายของแผนในระดับดีข้ึน
ไป 
ระดับ 5 : นําผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 4 รองอธิการบดีทีก่ํากบั 
งานบริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี

4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน 50 ลานบาท 75 ลานบาท 100 ลานบาท 150 ลานบาท 200 ลานบาท รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/สถาบัน 
4.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการ   3.25 

คะแนน 
3.50 

คะแนน 
3.75 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
4.25 

คะแนน 

รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/สถาบัน 

4.4 ความสุขในการทํางาน   3.90 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.10 
คะแนน 

4.20 
คะแนน 

4.30 
คะแนน 

รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/สถาบัน 

4.5 ความสําเรจ็ของ Green & Clean University 
ระดับ 1 : มีแผนปฏิบัติการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ครบถวนทั้ง 7 ดาน เพ่ือมุงสู
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่กําหนดเปาหมายภาพรวมและเปาหมายในแตละดานที่ชัดเจน และได
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 2 : มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในองคกรทราบ
โดยทั่วกัน ในการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 3 : มีการสรางระบบการมีสวนรวมของบุคลากรและผูใชบริการในการปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวอยางครบถวนสมบูรณ 
ระดับ 4 : มีการดําเนินการไดครบถวนตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 
ระดับ 5 : มหาวิทยาลยัฯ สามารถลดการใชพลังงานไดมากกวารอยละ 5  

ระดับ 4 รองอธิการบดีทีก่ํากบั 
งานบริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี
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       ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

หลักสูตร 2 1 1 1 1 (2)*

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของ

ธุรกิจภายใน 1 ป

รอยละ 85 85 85 85 85 85 (85)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานกิจการนักศึกษา

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต คะแนน 4 4 4 4 4 4 (4)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานกิจการนักศึกษา

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ทํางาน

หลักสูตร 9 1 2 3 2 1 (9)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนา

ชุมชน/ทองถิ่น

รายวิชา 10 1 3 3 2 1 (10)* (10) รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สํานักสงเสริม

วิชาการ/

สถาบันวิจัย/คณะ

1.6 นักศึกษาที่สอบผาน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา รอยละ ประเมินป 

2563

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

การถายทอดตวัช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสูหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตทิี่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 



ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล รางวัล 50 6 15 15 10 4 (50)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/รอง

อธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย/รองอธิการบดี

ที่กํากับงานกิจการ

นักศึกษา

สํานักสงเสริม

วิชาการ/

สถาบันวิจัย/

สํานักงาน

อธิการบดี/คณะ

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 15 15 15 15 15 15 (15)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานยทุธศาสตร

สถาบันภาษา/

สํานักสงเสริม

วิชาการฯ/คณะ

1.9 บัณฑิตที่ไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณ

ดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ

รอยละ 15 15 15 15 15 15 (15)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สํานัก

คอมพิวเตอร/

สํานักสงเสริม

วิชาการฯ/คณะ

1.10 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/

บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ

รายวิชา 20 3 5 7 4 1 (20)* (20) รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สํานักสงเสริม

วิชาการ/สํานัก

คอมพิวเตอร/คณะ

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรู คะแนน 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 (4.5)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 (0.6)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยฯ/คณะ

1.13 ผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 45 45 45 45 45 45 (45)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยฯ/คณะ



ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ

1.14 หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาวเพ่ืออาชีพสําหรับคนวัย

ทํางานและประชาชนในชุมชนทองถิ่น

หลักสูตร 3 1 1 1 1 1 (3)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/รอง

อธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย/รองอธิการบดี

ที่กํากับงานยุทธศาตร

สํานักสงเสริม

วิชาการ/สํานัก

คอมพิวเตอร/

สถาบันวิจัย/

สถาบันภาษา/คณะ

2.1 การสอบบรรจุคร/ูครูผูชวย รอยละ 40 (40)* 40 40 40
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

คณะที่มีหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

2.2 นักศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอยละ ประเมินป 2566
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

คณะที่มีหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด รอยละ ประเมินป 2563
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

คณะที่มีหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

2.4 สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ไดรับการยกระดับคุณภาพการศกึษา โรงเรียน 5 (5) (5)*

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัย/คลัส

เตอรผลิตและ

พัฒนาครู

2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศกึษาที่พัฒนาขึ้นจาก

ฐานเดิม

เพ่ิมขึ้นรอยละ 2 (2) (2)*
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัย/คลัส

เตอรผลิตและ

พัฒนาครู

2.6 สถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่

ควรพัฒนาเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 40 (40) (40)*
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัย/คลัส

เตอรผลิตและ

พัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น



ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ

3.1 หมูบานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หมูบาน 5 2 2 1 1 (5)*
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

ทุกคลัสเตอร/

สถาบันวิจัยฯ

3.2 ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีรายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้น/

ตนทุนการผลิตลดลง

รอยละ 10 10 10 10 (10)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ

ทุกคลัสเตอร/

สถาบันวิจัยฯ

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการทองเที่ยวที่ไดรับ

การสงเสริม/พัฒนา

ผลิตภัณฑ 20 7 8 5 (20)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ

คลัสเตอรเกษตร

และทองเที่ยว/

สถาบันวิจัยฯ

3.4 ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี รอยละ 10 10 (10)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ

คลัสเตอร

ผูสูงอาย/ุ

สถาบันวิจัยฯ

3.5 ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาสิ่งแวดลอมและเสริมสรางการ

เปนพลเมืองที่ดี

ชุมชน 2 (2)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานกิจการนักศึกษา

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

4.1 ความสําเร็จของการบริหารงานบุคคล ระดับ 4 (4)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานบริหาร

สํานักงาน

อธิการบดี

4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน ลานบาท 50 1 2 2 1 0.5 40

(50)*

2 0.5 1 รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/

สถาบัน

4.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการ คะแนน 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 (3.25)

*

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/

สถาบัน

4.4 ความสุขในการทํางาน คะแนน 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 (3.9)* 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/

สถาบัน

4.5 ความสําเร็จของ Green & Clean University ระดับ 4 (4)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานบริหาร

สํานักงาน

อธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 ประชาชนในพื้นท่ีเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถปรับตวัเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล



       ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

หลักสูตร 3 1 1 1 1 (3)*

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ศึกษาตอ/เปนเจาของ

ธุรกิจภายใน 1 ป

รอยละ 85 85 85 85 85 85 (85)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานกิจการนักศึกษา

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใชบัณฑิต คะแนน 4 4 4 4 4 4 (4)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานกิจการนักศึกษา

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ทํางาน

หลักสูตร 12 1 3 4 3 1 (12)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนา

ชุมชน/ทองถิ่น

รายวิชา 20 2 6 6 4 2 (20)* (20) รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สํานักสงเสริม

วิชาการ/

สถาบันวิจัย/คณะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตทิี่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

การถายทอดตวัช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสูหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ



ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ

1.6 นักศึกษาที่สอบผาน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา รอยละ 80 80 80 80 80 80 (80)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล รางวัล 50 6 15 15 10 4 (50)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/รอง

อธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย/รองอธิการบดี

ที่กํากับงานกิจการ

นักศึกษา

สํานักสงเสริม

วิชาการ/

สถาบันวิจัย/

สํานักงาน

อธิการบดี/คณะ

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 18 18 18 18 18 18 (18)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานยทุธศาสตร

สถาบันภาษา/

สํานักสงเสริม

วิชาการฯ/คณะ

1.9 บัณฑิตที่ไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณ

ดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ

รอยละ 18 18 18 18 18 18 (18)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สํานัก

คอมพิวเตอร/

สํานักสงเสริม

วิชาการฯ/คณะ

1.10 รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/

บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ

รายวิชา 25 4 6 8 5 2 (25)* (25) รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/

รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สํานักสงเสริม

วิชาการ/สํานัก

คอมพิวเตอร/คณะ

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรู คะแนน 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 (4.5)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ



ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 (0.8)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยฯ/คณะ

1.13 ผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 50 50 50 50 50 50 (50)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัยฯ/คณะ

1.14 หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาวเพ่ืออาชีพสําหรับคนวัย

ทํางานและประชาชนในชุมชนทองถิ่น

หลักสูตร 5 1 1 1 1 1 (5)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ/รอง

อธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย/รองอธิการบดี

ที่กํากับงานยุทธศาตร

สํานักสงเสริม

วิชาการ/สํานัก

คอมพิวเตอร/

สถาบันวิจัย/

สถาบันภาษา/คณะ

2.1 การสอบบรรจุคร/ูครูผูชวย รอยละ 45 (45)* 45 45 45
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

คณะที่มีหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

2.2 นักศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอยละ ประเมินป 2566
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

คณะที่มีหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

2.3 นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด รอยละ 75 (75)* 75 75 75
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิชาการ

คณะที่มีหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

2.4 สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ไดรับการยกระดับคุณภาพการศกึษา โรงเรียน 7 (7) (7)*
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัย/คลัส

เตอรผลิตและ

พัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น



ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ

2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศกึษาที่พัฒนาขึ้นจาก

ฐานเดิม

เพ่ิมขึ้นรอยละ 2 (2) (2)*
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัย/คลัส

เตอรผลิตและ

พัฒนาครู

2.6 สถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่

ควรพัฒนาเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 50 (50) (50)*
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

สถาบันวิจัย/คลัส

เตอรผลิตและ

พัฒนาครู

3.1 หมูบานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หมูบาน 10 4 3 2 1 (10)*
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

ทุกคลัสเตอร/

สถาบันวิจัยฯ

3.2 ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีรายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้น/

ตนทุนการผลิตลดลง

รอยละ 15 15 15 15 (15)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ

ทุกคลัสเตอร/

สถาบันวิจัยฯ

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการทองเที่ยวที่ไดรับ

การสงเสริม/พัฒนา

ผลิตภัณฑ 25 9 10 6 (25)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ

คลัสเตอรเกษตร

และทองเที่ยว/

สถาบันวิจัยฯ

3.4 ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี รอยละ 15 15 (15)*
รองอธิการบดีที่กํากับ

งานวิจัย

คลัสเตอร

ผูสูงอาย/ุ

สถาบันวิจัยฯ

3.5 ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาสิ่งแวดลอมและเสริมสรางการ

เปนพลเมืองที่ดี

ชุมชน 2 (2)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานกิจการนักศึกษา

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

4.1 ความสําเร็จของการบริหารงานบุคคล ระดับ 4 (4)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานบริหาร

สํานักงาน

อธิการบดี

4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน ลานบาท 75 1.5 3 3 1.5 1 60

(75)*

3 1 2 รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/

สถาบัน

4.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการ คะแนน 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 (3.5)* 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/

สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 ประชาชนในพื้นท่ีเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถปรับตวัเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล



ครุ มนุษย วิทย วจก. พยาบาล สนอ. สสว. สวก. ศิลปะ วิจัย คอมฯ ภาษา
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มหาวิทยาลัยฯ
ผูกํากับตัวชี้วัด

เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หนวยนับ

4.4 ความสุขในการทํางาน คะแนน 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 (3.9)* 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 รองอธิการบดี คณะ/สํานัก/

สถาบัน

4.5 ความสําเร็จของ Green & Clean University ระดับ 4 (4)* รองอธิการบดีที่กํากับ

งานบริหาร

สํานักงาน

อธิการบดี

หมายเหตุ        *     หมายถึง      ผูรวบรวมขอมูลในระดับมหาวิทยาลัย

                (     )     หมายถึง      เปาหมายระดับมหาวิทยาลัย
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การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัต ิ
 

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปสูการปฏิบัตินั้น ไดกําหนดผูกํากับดูแลและ
หนวยงานผูรับผิดชอบเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  
เปาประสงค    : บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ และความคิดสรางสรรคเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  

กลยุทธ/มาตรการ ผูกํากับดูแล 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศและความ

ตองการของตลาดแรงงาน ปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยใหเปน “มหาวิทยาลัย
ตลอดชีวิต” 

  

1.1.1 สรางหลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
สองภาษาในระดับปริญญญญาตรีข้ึนไป ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/คณะ 

 
1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน รองอธิการบดีท่ีกํากับ 

งานวิชาการ 
สํานักสงเสรมิ

วิชาการฯ/คณะ 
1.1.3 สงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูหลักสูตรภาษาอังกฤษ/

หลักสูตรสองภาษา/ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนสอน 
รองอธิการบดีท่ีกํากับ 

งานวิชาการ/รอง
อธิการบดีท่ีกํากับ

ยุทธศาสตร 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/สถาบัน

ภาษา/คณะ 
 

1.1.4 สรางหลักสูตรประกาศนียบัตรท้ังระยะส้ัน/ระยะยาว เพ่ือเสริมสรางทักษะ 
สมรรถนะ หรืออาชีพ (upskill/reskill) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย ท้ังวัยทํางาน วัย
เกษียณ ท้ังศิษยเกาและประชาชนในชุมชนทองถิ่น และพัฒนาตอยอดใหเปนระบบ
หลักสูตรปริญญาสะสมหนวยกิต (Credit bank) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รอง
อธิการบดีท่ีกํากับ

งานวิจัย/รอง
อธิการบดีท่ีกํากับงาน

ยุทธศาสตร 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/

สถาบันวิจัยฯ/สาํนัก
คอมพิวเตอร/

สถาบันภาษา/คณะ 

1.1.5 สนับสนุนการสรางองคความรู ท่ีสอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศ 
สงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

1.2 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   

1.2.1 ปรับแผนการเรียนใหสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทํางาน (WIL)/สหกิจศึกษา และเอ้ือตอการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/คณะ 

1.2.2 กําหนดและประเมินมาตรฐานความรู/ทักษะ ของนักศึกษาแตละหลักสูตร/ช้ัน
ป 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/คณะ 

1.2.3 ออกแบบและปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ใหนักศึกษาเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ (Coaching) และ 
Experience-based Learning (Mentoring) 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/คณะ 

1.2.4 สรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รอง
อธิการบดีท่ีกํากับ

งานวิจัย 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/

สถาบันวิจัยฯ/คณะ 
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1.2.5 พัฒนาและจัดเตรียมหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอน
ใหพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รอง

อธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/สํานักงาน

อธิการบด/ีคณะ 

1.2.6 สรางระบบ  Exit Exam เพ่ือสรางมาตรฐานบัณฑิตแตละสาขา รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/คณะ 

1.2.7 สงเสริมการแสดงศักยภาพของนักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษา/อาจารย 
สงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รอง

อธิการบดีท่ีกํากับงาน
กิจการนักศึกษา 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/สํานักงาน

อธิการบด/ีคณะ 

1.2.8 พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รอง

อธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการฯ/สํานักงาน

อธิการบด/ีคณะ 
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กลยุทธ/มาตรการ ผูกํากับดูแล 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
1.3 เสริมสรางคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21    

1.3.1 สงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตาม
พระราโชบาย 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ  

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานกิจการนักศึกษา 

สํานักศิลปะฯ/กองพัฒนา
นักศึกษา/สํานักสงเสริม

วิชาการ/คณะ 

1.3.2 ปรับปรุงรายวิชาการศึกษาท่ัวไปใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคม 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ /
คณะ 

1.3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา” และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานกิจการนักศึกษา 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ/
กองพัฒนานักศึกษา/คณะ 

 

1.3.4 บูรณาการการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาท่ีซับซอน การ
สรางนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกันทุกรายวิชา 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ /
คณะ 

1.3.5 สงเสริมใหมีการประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ /
คณะ 

1.3.6 สงเสริมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษาและสนับสนุน
นักศึกษาท่ีมีศักยภาพใหเปน Startup 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รองอธิการบดีท่ี

กํากับงานวิจัย 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ/
สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

1.3.7 เสริมสร างและบูรณาการการจัดการ เรียนรู ให นัก ศึกษามี 
Digitalization & Digital Skills ยกระดับ English Proficiency 
skill และภาษาท่ี 3 
 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รองอธิการบดีท่ี
กํากับงานยุทธศาสตร/รอง
อธิการบดีท่ีกํากับงานวิจัย 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ /
สถาบันภาษา/สํานัก
คอมพิวเตอร/คณะ 

1.3.8 พัฒนา online education สนับสนุนใหอาจารยสอนและจัดทําสื่อ
การสอนเปนภาษาอังกฤษ/จัดทําบทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รองอธิการบดีท่ี

กํากับงานวิจัย 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ / 
สํานักคอมพิวเตอร/คณะ 

1.3.9 สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือ รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานวิชาการ/รองอธิการบดีท่ี

กํากับงานยุทธศาสตร 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ /
สถาบันภาษา/คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น 
เปาประสงค     : สถานศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาค 

  ตะวันตก 

 

กลยุทธ/มาตรการ ผูกํากับดูแล หนวยงานผูรับผิดชอบ 
2.1 สงเสริมการผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความรอบรูและความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรูสงเสริมการผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความรอบรูและความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู 

  

2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรครศุาสตรและกระบวนการผลติครูใหมีสมรรถนะ
เปนเลิศ  เปนท่ียอมรับดวย School Integrated  Learning 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
วิชาการ 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ/
คณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  
2.1.2 บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

พรอมดวยจติวิญญาณความเปนครูและคณุลักษณะ 4 ประการ  
รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน

วิชาการ 
สํานักสงเสรมิวิชาการฯ/

คณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  

2.1.3  สงเสริมบัณฑิตครูใหสามารถประยุกตใชหลักคุณลักษณะ 4 ประการ 
เพ่ือการจัดการเรยีนรูและพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาของตน 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
วิชาการ 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ/
คณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  
2.1.4   สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู พรอมท้ังกํากับและตดิตาม

ใหเกิดผลการเรียนรูเปนไปตามมาตรฐานความรูท้ังในดาน
คุณลักษณะความเปนครู ทักษะวิชาชีพครู และศาสตรสาขาวิชา 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
วิชาการ 

สํานักสงเสรมิวิชาการฯ/
คณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  
2.2 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   

2.2.1 รวมพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาท้ังระบบตามจดุท่ีควรพัฒนา รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
วิจัย 

สถาบันวิจัย/คลสัเตอรผลิต
และพัฒนาคร/ูคณะท่ีมี

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ 
2.2.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับสมรรถนะครู

ประจําการ  โดยเฉพาะศิษยเกา และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอด
รับกับสภาวการณท่ีเปลีย่นแปลง 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
วิจัย 

สถาบันวิจัย/คลสัเตอรผลิต
และพัฒนาคร/ูคณะท่ีมี

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ 
2.2.3 สงเสริมการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดําริและโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 
รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน

วิจัย 
สถาบันวิจัย/คลสัเตอรผลิต

และพัฒนาคร/ูคณะท่ีมี
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ 

2.2.4 สนับสนุนการสรางองคความรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
วิจัย 

สถาบันวิจัย/คลสัเตอรผลิต
และพัฒนาคร/ูคณะท่ีมี

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ 

- 63 - 

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


  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
                    - 55 - 

 

   

  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 
เปาประสงค    : ประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในดานสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ภายใต

วัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถปรับตัวเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลกได 
 

  

กลยุทธ/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผูกํากับดูแล 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

3.1 สงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชมุชนในดานการเกษตร อาหาร  
  และการทองเท่ียว 

  

3.1.1  สงเสริมการสรางคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 
ปลอดภัย 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอรเกษตรฯ 

3.1.2  สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
การพัฒนาบรรจุภณัฑ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอรเกษตรฯ 

3.1.3  สนับสนุนการสรางชองทางการตลาดท้ัง Offline และ Online /  
E-Commerce 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอรเกษตรฯ 

3.1.4  สรางกิจกรรม/เสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม / สุขภาพ /  
เกษตรแกชุมชน 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอรทองเท่ียว 

3.1.5  ยกระดับการบริหารจดัการตนเองดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและยั่งยืนโดยชุมชน 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอรทองเท่ียว 

3.1.6  สรางมลูคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวดวยการพัฒนาผลิตภณัฑสงเสรมิ 
การทองเท่ียว 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอรทองเท่ียว 

3.1.7  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนในดานการเกษตร อาหาร และการทองเท่ียว 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอร ดจิิทัล 

3.1.8  สนับสนุนการสรางและปรบัใชองคความรูเพ่ือการยกระดับศกัยภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 

3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ   
3.2.1  สงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอาย ุและสรางจิตอาสาดูแล

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย  
รองอธิการบดีท่ีกํากับ 

งานดานวิจัย 
สถาบันวิจัยฯ 

คลัสเตอรผูสูงอาย ุ
3.2.2 พัฒนาหลักสตูรผูดูแลผูสูงอาย ุและถายทอดความรูการดูแลผูสูงอายุ

ใหกับผูดูแลฯ ในชุมชน 
รองอธิการบดีท่ีกํากับ 

งานดานวิจัย 
สถาบันวิจัยฯ 

คลัสเตอรผูสูงอาย ุ
3.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิการรวมกลุม/การสรางรายไดของ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
รองอธิการบดีท่ีกํากับ 

งานดานวิจัย 
สถาบันวิจัยฯ 

คลัสเตอรผูสูงอาย ุ
3.2.4 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายแุละการดูแล

ผูสูงอาย ุ
รองอธิการบดีท่ีกํากับ 

งานดานวิจัย 
สถาบันวิจัยฯ 

คลัสเตอรดิจิทัล 
3.2.5  สนับสนุนการสรางและปรับใชองคความรูเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
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กลยุทธ/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผูกํากับดูแล 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

3.3  อนุรักษ สงเสริม พัฒนาสิ่งแวดลอม และติดอาวุธทางปญญา เพ่ือสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนทองถิ่นและสรางพลเมืองท่ีดีของสังคม  
 

  

3.3.1  อนุรักษ สงเสริม และพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติท่ีเก้ือกูลตอ 
        คุณภาพชีวิตท่ีดีในชุมชนทองถ่ิน 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
กิจการนักศึกษา 

สถาบันวิจัยฯ 
สํานักศิลปะฯ/คณะ 

3.3.2  สนับสนุนการใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนทองถ่ิน 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอรดิจิทัล 

    3.3.3  เสริมสรางทัศนคติท่ีดีและถูกตอง เปนพลเมืองท่ีดีของบานเมือง  
“การเปนพลเมืองดี คือ เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองก็ตองทํา 
เชน งานจิตอาสา งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทํา
ดวยความมีนํ้าใจ และความเอ้ืออาทรตอกันและกัน”  (พระราโช
บายฯ ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร) 

รองอธิการบดีท่ีกํากับ 
งานดานวิจัย 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
กิจการนักศึกษา 

สถาบันวิจัยฯ/ 
สํานักศิลปะฯ/คณะ 

3.4  สนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการขอมูล

เชิงพ้ืนท่ี โดยจัดทําฐานขอมูล (Big data) ของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ

ชวยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงานดาน
วิจัย 

สถาบันวิจัยฯ 
คลัสเตอรดิจิทัล 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค    : บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองคกร มีความสุขในการทํางาน ดําเนินตาม  คานิยมหลัก  

NPRU และไดรับสวัสดิการท่ีดี 
 

  

กลยุทธ/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผูกํากับดูแล 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

4.1 เสริมสรางทักษะและสมรรถนะ การเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นของบุคลากร และ
การใหบริการดวยจิตบริการ 

  

4.1.1 สงเสริม / สนับสนุน / พัฒนา และสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรใหมี
ทักษะและสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัต ิ

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี

4.1.2  พัฒนาระบบการประเมินและการพิจารณาความดีความชอบให
สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี

4.1.3 สรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก 
NPRU และปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

ทุกหนวยงาน 

4.1.4 สรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก 
NPRU 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

ทุกหนวยงาน 

4.1.5 เสริมสรางความผูกพันธของบุคลากรตอองคกร รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี

   4.1.6   จัดใหมีระบบสวัสดิการท่ีด ี

 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี

4.2 สรางระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและย่ังยืนของ
มหาวิทยาลัย 

  

4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักงานอธิการบด/ี
คณะ 

4.2.2 สรางระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการจัดหารายไดจากทรัพยสิน
ทางปญญา การวิจัย การบริการวิชาการ ท่ีดิน อาคาร และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบด ี คณะ/สํานัก/สถาบัน 

4.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพโดยลดข้ันตอนการทํางาน และคาใชจายดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร/รองอธิการบดีท่ีกํากับ

งานวิจัย 

สํานักงานอธิการบด/ี
สํานักคอมพิวเตอร/คณะ 

4.2.4 จัดใหมีศูนยบริการขอมลูขาวสารครบวงจร ใหความสําคัญกับการสือ่สาร

ขอมูลและการสรางความเขาใจภายในองคกร และการประชาสัมพันธ

เพ่ือสรางภาพลักษณภายนอกองคกร 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร/รองอธิการบดีท่ีกํากับ
งานวิชาการ/รองอธิการบดีท่ี

กํากับงานวิจัย 

สํานักงานอธิการบด/ี
สํานักสงเสรมิวิชาการฯ/
สํานักคอมพิวเตอร/คณะ 

4.2.5 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ท่ัวไป 

รองอธิการบด ี คณะ/สํานัก/สถาบัน 
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กลยุทธ/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผูกํากับดูแล 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

4.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู Green & Clean University   

4.3.1 จัดทํามาตรการ/แนวทางการลดใชพลังงานหรือการใชพลังงานทดแทน 
ประกวดหนวยงานประหยัดพลังงาน 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี

4.3.2  ปรับภูมิทัศน อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ ใหสะอาด รมรื่น 
ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี

4.3.3  เปนศูนยสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

ครุศาสตร/ 
พยาบาลศาสตร/ 

สํานักงานอธิการบด ี
4.3.4  สรางบรรยากาศในสถานท่ีทํางานท่ีดีตอสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา (Healthy Workplace) 

รองอธิการบดีท่ีกํากับงาน
บริหาร 

คณะ/สํานัก/สถาบัน 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัดที ่1.1    หลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

หน่วยนับ  หลักสูตร 
ค าอธิบาย   

เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต เตรียมคนไทยพร้อมรับประเทศไทย 4.0 ซึ่งรวมถึงหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ หรือหลักสูตรเดิมที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือสองภาษา เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านภาษาต่างประเทศ 

ค านิยาม 
 หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่พัฒนาและเปิดสอนขึ้นใหม่  ยังไม่เคยเปิดสอนมา

ก่อน  และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ หรือเป็นความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน  

 หลักสูตรพหุวิทยาการ หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา 
หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสาน และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่หรือเกิดอนุ
ศาสตร์ขึ้น  

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็น
สากล และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรสองภาษา หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น 
 

การจัดเก็บข้อมูล  
นับจ านวนหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือสองภาษา ในปีงบประมาณนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2    บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี 
หน่วยนับ   ร้อยละ 
ค าอธิบาย   

เพ่ือวัดความส าเร็จในการผลิตบัณฑิตจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอาชีพ มีรายได้ สามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได้ โดยวัดจากจ านวนบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระ มีกิจการเป็นของ
ตนเอง หรือมีศักยภาพในการศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา โดยเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นและตอบแบบสอบถาม  

ค านิยาม 
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษานั้น ทั้งภาคปกติ

และภาค กศ.พป. 
 บัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจ หมายถึง บัณฑิตที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/

เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและตอบแบบส ารวจ ในปีการศึกษานั้น 

 การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้  

การค านวณ 
 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจ

ภายใน 1 ปี 

= 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของ
ธุรกิจภายใน 1 ปี  

× 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

การจัดเก็บข้อมูล   
ค านวณค่าร้อยละจาก จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของ

ธุรกิจภายใน 1 ปี เทียบกับ จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ที่ตอบแบบสอบถาม  
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ตัวช้ีวัดที ่1.3   ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้บัณฑิต 
หน่วยนับ   คะแนน 
ค าอธิบาย   

เพ่ือวัดคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าไปพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้สามารถท างานได้ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ โดยสอบถามจากผู้ใช้
บัณฑิตที่มีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปฏิบัติงานอยู่  และน ามาหาค่าเฉลี่ย  

การค านวณ 
การค านวณคะแนน คิดคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจากทุกสาขาวิชาของโดยประเมินบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
 

การจัดเก็บข้อมูล   

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สาขาวิชาเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต จากสาขาวิชา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมข้อมูลจาก
สาขาวิชาแล้วน ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
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ตัวช้ีวัดที ่1.4   หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
หน่วยนับ   หลักสูตร 
ค าอธิบาย   

เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ โดยให้
สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะอาชีพ (Professional 
Skills)  ทักษะทางสังคม (Social Skills) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) และทักษะทางด้านโครงงาน 
(Project Skills) ผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการ
ท างานให้กับนักศึกษา 

ค านิยาม 
 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : 

WIL) หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ 
(Professional) เข้าด้วยกันภายใต้สภาพแวดล้อมของการท างาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษา เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ท างานทาง
วิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัย การท า
โครงงาน การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง สหกิจศึกษา หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ที่
มุ่งเน้นการเพ่ิมทักษะอาชีพและทักษะทางสังคม  

 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน หมายถึง หลักสูตรที่
มีการปรับแผนการเรียน ปรับหรือออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหม ่ที่มุ่งเน้นผลที่นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ในการท างานในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งแตกต่างหรือเพ่ิมเติมจากการ
ฝึกงาน/ฝึกสอน แบบเดิม 

 

การจัดเก็บข้อมูล  
นับจากหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน ที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในปีงบประมาณนั้น โดยระบุรายวิชา การปรับการจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการ
ท างาน กิจกรรมการเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
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ตัวช้ีวัดที ่1.5   รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 
หน่วยนับ  รายวิชา 
ค าอธิบาย   

เพ่ือให้สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาเกิดทักษะอาชีพ 
(Professional Skills) ทักษะทางสังคม (Social Skills) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) และทักษะ
ทางด้านโครงงาน (Project Skills) ผ่านการปฏิบัติงานจริงในชุมชนท้องถิ่น  

ค านิยาม 
 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น หมายถึง  การจัดการ

เรียนรู้ในเชิงวิชาการ (Academic) กับชุมชน (Community) เข้าด้วยกัน เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น อาจอยู่ในรูปของ
การศึกษาวิจัย โครงงาน การบริการวิชาการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 

 รายวิชา หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณนั้น 
 

การจัดเก็บข้อมูล :  
นับจากรายวิชาทีม่ีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นใน

ปีงบประมาณนั้น โดยระบรุายวิชา ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน/การเรียนรู้ที่สอดคล้องที่จัดขึ้นใน
รายวิชา และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.6   นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค าอธิบาย   

เพ่ือสร้างคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานสาขาวิชาที่ได้ก าหนดสมรรถนะของสาขาวิชาไว้  
โดยการจัดให้มีการสอบ Exit Exam เพ่ือทดสอบวัดสมรรถนะของสาขาวิชาก่อนส าเร็จการศึกษา หากผลยังไม่
เป็นไปตามสมรรถนะที่ก าหนด สาขาวิชาจะได้พัฒนานักศึกษาได้ตรงประเด็นก่อนส าเร็จการศึกษา 

การค านวณ 
ค านวณหาร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชาของแต่ละ

สาขาค านวณจาก  
 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน Exit 
Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา 

= 
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชา  

× 100 
                จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ Exit Exam  

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้ เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยจึงค านวณจากร้อยละถ่วงน้ าหนักของ
นักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ทุกสาขาวิชาที่มีการสอบ Exit Exam 
 

การจัดเก็บข้อมูล   
รวบรวมร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาวิชาจากสาขาวิชาในปี

การศึกษานั้น แล้วน ามาหาค่าถ่วงน้ าหนัก 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7   ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาต ิ
หน่วยนับ  ผลงาน 
 

ค าอธิบาย   
เพ่ือกระตุ้นให้คณะ สาขาวิชา สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถท้ังในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรมและด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงเป็นการน าเสนอภาพลักษณ์ในด้าน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ให้ปรากฏแก่สายตาบุคคลภายนอก 

ค านิยาม 
 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง การได้รับ

รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในระดับชาติ/นานาชาติ ในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี ้
ต้องเป็นรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐใน
ระดับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือ
องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมี
ลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงในด้านวิชาการ กีฬา 
คุณธรรม จริยธรรมและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
อาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท/เอก โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  

การจัดเก็บข้อมูล  
นับจากจ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ โดยระบุ 

ผลงาน รายชื่อนักศึกษา/อาจารย์  ชื่อรางวัล/โล่ประกาศเกียรติคุณ ในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรม
และอ่ืนๆ ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ/นานาชาติ หน่วยงานที่มอบ และวัน/เดือน/ปี  ที่ได้รับใน
ปีงบประมาณนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.8  บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย :  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

ในระดับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสามารถน าไปใช้ในการท างาน และรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 

ค านิยาม 
 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี

สุดท้าย ภาคปกติ ที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์
การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน 
CEFR  (ไม่รวมนักศึกษาท่ีสอบผ่านด้วยการเก็บคะแนน)  

 
ร้อยละของบัณฑิตที่มีทักษะ

ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
= 

จ านวนบัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์  
× 100 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา  
 
การจัดเก็บข้อมูล  

ผลการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่อิงตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีสุดท้ายภาคปกติ ปีการศึกษานั้น  
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ตัวช้ีวัดที ่1.9   บัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ทีเ่ป็นที่ยอมรับ 
หน่วยนับ  รอ้ยละ  
 

ค าอธิบาย  
เพ่ือการยกระดับทักษะทางดิจิตัลของนักศึกษา เสริมสร้างคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ 

ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถรองรับการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ค านิยาม 
 บัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ทีเ่ป็นที่ยอมรับ หมายถึง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ภาคปกติ ที่มีผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์
และได้รับประกาศนียบัตรที่ได้การรับรองจากองค์กรวัดมาตรฐานความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Microsoft Certificate, CISCO 
เป็นต้น  

 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติ

คุณด้าน IT ทีเ่ป็นที่ยอมรับ 
= 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศ
เกียรติคุณด้าน IT ทีเ่ป็นที่ยอมรับ  × 100 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา  
 

การจัดเก็บข้อมูล  
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณด้าน IT ทีเ่ป็นที่ยอมรับ ในปี

การศึกษานั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.10  รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 
หน่วยนับ  รายวิชา 
 

ค าอธิบาย   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อการสอน

ที่ใช้ภาษาอังกฤษ การสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ด้วย
บทเรียนออนไลน์ และสามารถประเมินผลตนเองได้ด้วยคลังข้อสอบ 

ค านิยาม 
 รายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หมายถึง รายวิชาที่ผู้สอนสอนหรือ

จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชานั้น  
 รายวิชาที่ไดจ้ัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ หมายถึง รายวิชาที่ได้จัดท า

บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพและผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ น าขึ้นเผยแพร่ใน
ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และได้มีการน าไปใช้ในการจัดเรียนการ
สอนในปีงบประมาณนั้น 

 รายวิชาที่ไดจ้ัดให้มีคลังข้อสอบ หมายถึง รายวิชาที่จัดให้มีคลังข้อสอบในระบบคลัง
ข้อสอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกท าแบบทดสอบที่
หลากหลาย 

การจัดเก็บข้อมูล  
ข้อมูลรายวิชาที่สอน/จัดท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ 

โดยระบุกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.11  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยนับ  คะแนน 
 

ค าอธิบาย   
เพ่ือวัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย จากนักศึกษาที่

ก าลังศึกษาอยู่ ทั้งในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน อาคาร
สถานที ่และแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ตลอดจน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

การจัดเก็บข้อมูล : 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกแบบเครื่องมือวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การจัดการเรียนรู้ ทั้งในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
อาคารสถานที่ และแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และน าเสนอผล 

 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

- 81 - 
 

- 81 - 

ตัวช้ีวัดที่ 1.12  ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หน่วยนับ  ร้อยละ  
 

ค าอธิบาย   
เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
หรือชุมชนท้องถิ่น 

ค านิยาม 
 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หมายถึง ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม

ของนักศึกษาจากโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ในปีงบประมาณนั้น 

 

ร้อยละของผลงานวิจัยของ
นักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
= 

จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
× 100 นักศึกษาทั้งหมด  

 

การจัดเก็บข้อมูล  
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณนั้น ชื่อนักศึกษา รายชื่อโครงการวิจัยที่

ได้รับจัดสรรทุน รายชื่อบทความวิจัย และชื่อวารสารที่ตีพิมพ์  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.13  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หน่วยนับ  ร้อยละ  
 

ค าอธิบาย  
เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนสามารถได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าด้วย
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ค านิยาม 
 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  และผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หมายถึง 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย หรือแหล่งทุนภายนอกและได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ที่อยู่ในฐาน TCI หรือฐานข้อมูลนานาชาติตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด รวมไปถึงผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในปีงบประมาณ
นั้น 

 

ร้อยละของสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร และผลงานวิจัยของ

อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

= 

จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารย์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

× 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 

การจัดเก็บข้อมูล  
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ปีงบประมาณนั้น ชื่ออาจารย์ ฐานข้อมูล/วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หนังสือตอบรับ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.14  หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย 
หน่วยนับ  หลักสูตร 
ค าอธิบาย   

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างทักษะทางอาชีพหรือสมรรถนะใหม่ 
(upskill/reskill) รองรับการพัฒนาประเทศและความต้องการในอนาคต ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งวัยท างาน 
วัยเกษียณ ทั้งศิษย์เก่าและประชาขนในท้องถิ่น  

ค านิยาม 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ส าหรับบุคคลภายนอกทุกช่วงวัย  เป็น

หลักสูตรที่หลักสูตรที่นอกเหนือจากหลักสูตรในระดับปริญญา สามารถเสริมสร้าง
สมรรถนะคนไม่ว่าจะเป็นวัยท างานหรือวัยเกษียณ สามารถน าไปใช้ได้งานได้จริง ส าหรับ
ประกอบอาชีพ ไม่เน้นเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีเหมือนภาคปกติ เป็นกลุ่มหรือชุดวิชา
หรือโมดุลส าหรับประกอบอาชีพเสริม สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
โดยมีการวางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบ จัดขึ้นหรือมีแผนที่จะด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่มีระยะเวลาในการอบรม
ตั้งแต่ 30 ชั่วโมงข้ึนไป หรือเทียบเท่ากับ 3 หน่วยกิตข้ึนไป เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถหรือสมรรถนะในงานหรือกิจกรรมเฉพาะ
อย่างที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเมินผลการเรียนรู้ได้
ทันที 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะยาว หมายถงึ หลักสูตรที่มีระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่ 
120 ชั่วโมงข้ึนไป หรือ 12 หน่วยกิตข้ึนไป เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมสมรรถนะหลาย
ด้าน   

การจัดเก็บข้อมูล  
รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย รุ่น/

ระยะเวลาที่เปิดในปีงบประมาณนั้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
 
ตัวช้ีวัดที ่2.1  การสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย 
หน่วยนับ    ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย  
เพ่ือวัดผลลัพธ์ของคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยพิจารณาจากผลสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 
ค านิยาม 
 จ านวนนักศึกษาที่สอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย หมายถึง นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตท่ีเข้าสอบ

บรรจุรับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย/ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย หมายถึง นักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์/ขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการสอบบรรจุรับราชการในต าแหน่งครู
ผู้ช่วย/ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

การค านวณ 
 

ร้ อ ย ล ะ ก า ร ส อ บ
บรรจุครู/ครูผู้ช่วย = 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการสอบบรรจุครู/ครู
ผู้ช่วย  × 100 

จ านวนนักศึกษาที่สอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย  
 

การจัดเก็บข้อมูล  
คณะครุศาสตร์รวบรวมผลการสอบบรรจุรับราชการครู/ครูผู้ช่วย ของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตทุกสาขาวิชาจากทุกคณะ ในปีงบประมาณนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2  นักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
 

ค าอธิบาย   
เพ่ือวัดคุณภาพการผลิตและการพัฒนาบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยพิจารณาจากผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 นักศึกษาท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ในปีงบประมาณนั้น 
 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู = 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
× 100 จ านวนนักศึกษาที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ทั้งหมด 
 

การจัดเก็บข้อมูล  
คณะครุศาสตร์รวบรวมผลการสอบของนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของ

สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากทุกคณะ ในปีงบประมาณนั้น 
 
ตัวช้ีวัดที่  2.3  นักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด 
หน่วยนับ   ร้อยละ  
ค าอธิบาย   

เพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
โดยมีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยประเมินจากการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา 

การค านวณ 

ร้อยละของนักศึกษาครูที่มีผลการ
เรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ที่ก าหนด 
= 

จ านวนนักศึกษาครูที่มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ที่ก าหนด  × 100 

นักศึกษาครูที่เข้าสอบทั้งหมด  
การจัดเก็บข้อมูล  

ผลการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตจากทุกคณะ ในปีการศึกษานั้น 
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ตัวช้ีวัดที่  2.4  สถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับการยกระดับ 
หน่วยนับ  โรงเรียน 
ค าอธิบาย   

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนา ด าเนินการกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนา
นักเรียน 

ค านิยาม 
 สถานศึกษาในพ้ืนที่ หมายถึง โรงเรียนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับผิดชอบ

ในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร ซึ่งรวมถึงโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้วย  

 สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ได้รับการยกระดับ หมายถงึ สถานศึกษาในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมได้เข้าไปร่วมวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนา ด าเนินการ
กิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และ
พัฒนานักเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บข้อมูล  

รายชื่อสถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ได้รับการยกระดับในปีงบประมาณนั้น โครงการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงกระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา  
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ตัวช้ีวัดที ่2.5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม 
หน่วยนับ  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
ค าอธิบาย   

เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าไปด าเนินการ โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติของสถานศึกษาที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบจากเดิม  

ค านิยาม 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม ค านวณจากร้อย

ละที่เพ่ิมข้ึนของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสถานศึกษาปีปัจจุบันเทียบกับ
ปีก่อนหน้า 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นจากฐานเดิม หมายถึง ค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิมของทุกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ของมหาวิทยาลัย  
 

การค านวณ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของแต่ละ

สถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นจากฐาน
เดิม 

= 

ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสถานศึกษา 
ปีปัจจุบัน - ปีก่อน  

× 100 
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสถานศึกษา 

ปีก่อน 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นจากฐาน

เดิม 
= 

ผลรวมของร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
แต่ละสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากฐานเดิม   

จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
 
การจัดเก็บข้อมูล  

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  
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ตัวช้ีวัดที่  2.6 สถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย 
หน่วยนับ  ร้อยละ  
ค าอธิบาย :  

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเข้าไปด าเนินการ โดยวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนา ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีผลการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย 

ค านิยาม 
 สถานศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเป็นไปตาม

เป้าหมาย หมายถึง สถานศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหา
การศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดประเด็นที่ต้อง
พัฒนา ด าเนินกิจกรรม และมีผลการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย 

การค านวณ 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามจุด
ที่ควรพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย 

= 

จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการแก้ไข
ปัญหาการจัดการศึกษาและมีผลการบริหารจัดการตามจุดที่

ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย  
× 100 

จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
 
การจัดเก็บข้อมูล : 

รายชื่อสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเป็นไปตาม
เป้าหมาย ผลการวิเคราะห์ปัญหาสถานศึกษาและประเด็นในการพัฒนา โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
กระบวนการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการประเมินสถานศึกษาที่ได้รับพัฒนาตามประเด็นและ
เป็นไปตามเป้าหมายในปีงบประมาณนั้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1  หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยนับ   หมู่บ้าน 
 

ค าอธิบาย  
เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร เพ่ือน าความรู้ วิทยาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมภายใต้วัฒนธรรมความเป็น
ไทย และสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ค านิยาม 
 หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง หมู่บ้านในพ้ืนที่ทีม่หาวิทยาลัยฯ 

รับผิดชอบ และเข้าไปด าเนินกระบวนการเสริมหนุนต่อยอดการพัฒนาปฏิบัติการจน
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาพ้ืนฐานของชุมชนท้องถิ่นได้ ได้แก่ การแก้ปัญหาความ
ยากจน การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรและอาหาร การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม การแก้ปัญหาขยะ เป็นต้น จากปฏิบัติการ
งานหรือกิจกรรมที่ชุมชนท้องถิ่นด าเนินการ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะและศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่น  

การจัดเก็บข้อมูล  
รายชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณนั้น กระบวนการและกิจกรรมเสริมหนุน

ต่อยอดในชุมชนท้องถิ่น ผลการด าเนินการ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในพ้ืนที ่ซึ่งสะท้อนการด าเนินการพัฒนา 
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ตัวช้ีวัดที่  3.2  ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน/ต้นทุนการผลิตลดลง 
หน่วยนับ   ร้อยละ  
ค าอธิบาย  

เพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือนของประชาชนในหหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยยกระดับรายได้ หรือลดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาในมิติต่างๆ เช่น พัฒนา
อาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือลด
ต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน 

ค านิยาม 
 ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น/ต้นทุนการผลิตลดลง หมายถึง ร้อย

ละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น โดยอาจมีรายได้เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10 หรือสามารถลดรายจ่ายได้อย่างน้อยร้อยละ 10 
 

การค านวณ 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมีรายได้
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน/ต้นทุนการผลิตลดลง = 

จ านวนครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือ
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อยร้อยละ 10    × 100 
จ านวนครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

 

การจัดเก็บข้อมูล  
จ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 

กระบวนการ กิจกรรมหรือโครงการที่เข้าไปพัฒนา ผลการด าเนินงาน รายได้และค่าใช้จ่ายก่อนและหลังเข้า
ร่วมโครงการ 
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ตัวช้ีวัดที่  3.3  ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเที่ยว ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา 
หน่วยนับ   ผลิตภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
ค าอธิบาย  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือสินค้า OTOP รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ 
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการสนับสนุนโดยการสร้างช่องทาง
การตลาด และกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ค านิยาม 
 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อาหาร หรือการท่องเที่ยว ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา หมายถึง 

ผลิตภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการ
และองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ หรือการสนับสนุนโดยการสร้างช่องทางการตลาด และกิจกรรมต่าง ๆ และ
สามารถด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การจัดเก็บข้อมูล  
 รายชื่อชุมชน รายชื่อสถานประกอบการ รายชื่อผลิตภัณฑ์ หรือรายชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน เป้าหมายที่ตั้งไว้ และผลด าเนินการในปีงบประมาณ
นั้น 
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ตัวช้ีวัดที่  3.4  ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
หน่วยนับ  ร้อยละ  
ค าอธิบาย  

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัยเข้าไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยกระบวนการต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้ของผู้สูงอายุ หรือการสร้างองค์
ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ค านิยาม 
 ผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ไม่มี

ภาวะการเจ็บป่วย มีภาวะจิตใจที่ดีไม่ซึมเศร้า สามารถดูแลตนเองได้ ลดภาวะการต้อง
ได้รับการช่วยเหลือดูแลหรือภาวะการต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน   

 

การค านวณ 
 

จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
× 100 

จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ   
 
การจัดเก็บข้อมูล :  

ชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการในปีงบประมาณนั้น รายชื่อผู้สูงอายุใน
ชุมชนที่ได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมและผลการด าเนินการในแต่ละชุมชน  
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ตัวช้ีวัดที่  3.5  ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี   
หน่วยนับ  ชุมชน 
ค าอธิบาย  

เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน
ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับผิดชอบ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมือง  

ค านิยาม 
 “การเป็นพลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองก็ต้องท า เช่น งานจิตอาสา งาน

บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทรต่อกัน
และกัน” (พระราโชบายฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)   

 

การจัดเก็บข้อมูล  
รายชื่อชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี 

กิจกรรมที่ด าเนินการในชุมชน ผลการด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1   ความส าเร็จของการบริหารงานบุคคล 
หน่วยนับ  ระดับ 
ค าอธิบาย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความรู้
และทักษะ อันส่งผลให้เพ่ิมศักยภาพในการท างานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการ 
เทคนิค เครื่องมือ วิธีการต่างๆ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยฯ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในการท างานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เกิดความภักดีต่อองค์กร การจัดการ
ความรู้และประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
2 มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
3 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4 มีการประเมินผลส าเร็จของแผน และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนในระดับดีขึ้นไป 
5 น าผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
การจัดเก็บขอ้มูล  

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เอกสารแสดงระบบ
และกลไกท่ีเอ้ือในการด าเนินงานตามแผนฯ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการทบทวน/ปรับปรุง
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2   รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน 
หน่วยนับ  ล้านบาท 
ค าอธิบาย  

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความม่ันคงและสร้างเสถียรภาพทางด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัยจากการจัดหารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่นอกเหรือจากการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญา ซึ่งเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัย รายได้ในตัวชี้วัดนี้รวมถึง รายได้จากหลักสูตรประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตร (non-degree) การบริหารอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รายได้จากการลงทุน การ
จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ การวิจัยและการบริการวิชาการ   

ค านิยาม 
 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน   หมายถึง ผลรวมของรายได้ที่นอกเหนือจากการเรียน

การสอนตามปกติ ได้แก่ รายได้ที่ได้รับจากการด าเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตร (non-degree) การบริหารอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 
รายได้จากการลงทุน การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ การวิจัยและการบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณนั้น 

การจัดเก็บข้อมูล  
รายได้ที่ได้รับจากหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-degree) การบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รายได้จากการลงทุน การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ การ
วิจัยและการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณนั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3    ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
หน่วยนับ  คะแนน   
ค าอธิบาย  

เพ่ือทราบถึงคุณภาพในการให้บริการของหน่วยบริการของมหาวิทยาลัยฯ และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

ค านิยาม 
 ผู้รับบริการ ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และบุคคล

ทั่วไป 
 หน่วยบริการ หมายถึง ทุกหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคล

ทั่วไป ที่ใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบุคลากร การอ านวย
ความสะดวก ความรวดเร็ว และคุณภาพของบริการที่ได้รับ เป็นต้น 

 

การจัดเก็บข้อมูล 
รายงานผลการประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี

งบประมาณนั้น 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.4  ความสุขในการท างาน 
หน่วยนับ  คะแนน 
ค าอธิบาย    

เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพในการท างานจากการประเมินความสุขในที่ท างานซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้การท างานในองค์กรให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์กรมี
ความสุขจะเป็นการเพ่ิมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลด
ความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยพิจารณาความสุขในการท างานจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมการท างาน นโยบายและ
การบริหารงาน ความผูกพันธ์ในหน่วยงาน การท างานเป็นทีม ความก้าวหน้าในการท างาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายได้และสวัสดิการ และหลักความสมดุลของการใช้ชีวิตและการท างาน  
การจัดเก็บข้อมูล  

รายงานวิจัยสถาบัน ความสุขในการท างาน ที่จัดท าในปีงบประมาณนั้น  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.5  ความส าเร็จของ Green and Clean University  
หน่วยนับ    ระดับ 
ค าอธิบาย  

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานสะอาดทดแทน 
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ  เกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมมือในการน ามหาวิทยาลัยฯ 
ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ค านิยาม 
 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมท่ีสุดในโลก (UI Green Metric World University Ranking)  จัดอันดับโดย
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) และในปี 2017 ที่ผ่านมามี
มหาวิทยาลัยจากท่ัวโลกเข้าร่วมกว่า 619 แห่ง จาก 76 ประเทศ  ทั่วโลก  โดยเกณฑ์ท่ี
ใช้วัดเป็นมาตรฐานในการให้คะแนนเพ่ือจัดอันดับนั้น ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อ คือ 
1. Setting and Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 15%  
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ) 21% 
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18% 
4. Water usage (การจัดการน้ า) 10% 
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18% 
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่

ยั่งยืน) 18% 
 Green and Clean University หมายถึง การยกระดับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ทั้งในด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 
และการท างาน มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ผ่านกิจกรรม 7 ด้าน 
ได้แก่ 
1. ด้านกายภาพภูมิสถาปัตย์ 
2. ด้านสุขภาพ 
3. ด้านพลังงาน 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการจัดการน้ า 
6. ด้านความปลอดภัย 
7. ด้านการประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนปฏิบัติการ Green&Clean University ที่ครบถ้วนทั้ง 7 ด้าน เพื่อมุ่งสู่ 
Green&Clean University ที่ก าหนดเป้าหมายภาพรวมและเป้าหมายในแต่ละด้าน
ที่ชัดเจน และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2 มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในองค์กรทราบโดย
ทั่วกัน ในการด าเนินโครงการ Green&Clean University 

3 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตาม
นโยบาย Green&Clean University อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

4 มีการด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5 มหาวิทยาลัยฯ สามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่าร้อยละ 5 

 
การจัดเก็บข้อมูล 

แผนปฏิบัติการ Green&Clean University ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  เอกสารและช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติในการใช้ด าเนินโครงการ 
เอกสารแสดงการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้บริการ รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนามุ่ง
สู่ Green & Clean University   เอกสารแสดงการเปรียบเทียบการใช้พลังงานปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 
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การจัดท าแผน Reprofile 
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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 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ NPRU Re - profiling” 

ณ ห้องประชุมสมเดช นิลพันธุ์ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
ในวันจันทร์ที่ 24  เมษายน 2560 

ประมวลภาพกิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า NPRU Reprofiling  

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”  

ณ ห้องประชุม SC 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่ 18  สิงหาคม  2560 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 

 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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          พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้พบกับผู้บริหารจังหวัดนครปฐมและผู้บริหาร/ประธานกลุ่ม Cluster    
 ทั้ง 6 กลุ่ม Cluster  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประมวลภาพกิจกรรมการลงพ้ืนทีร่ับฟังการปรับทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสวุรรณ องคมนตร ีและคณะ 

วันศุกร์ท่ี 25 สิงหาคม 2560 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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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 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 

 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

- 113 - 
 

- 113 - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

     การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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การจัดท าแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2566  

 

 

 
 
 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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ภาพกิจกรรม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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ก าหนดเป้าหมายแผนยุทธศาสตร ์

ภาพกิจกรรม 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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ก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ ์ ภาพกิจกรรม 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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ภาพกิจกรรม 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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การจัดท าแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2566  

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562) 
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ภาพกิจกรรม 


