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 แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561  

(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2560) 
 
ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ก าหนดปรัชญา พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้
ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

ค่านิยมหลัก 

N - Network and Communication  
การสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารหลายรูปแบบหมายถึงการท างานแบบ
ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็ม
รูปแบบ 

P - Professional  
การท างานแบบมืออาชีพหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

R - Responsibility  
การท างานด้วยความรับผิดชอบหมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพ
และมาตรฐาน   โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

U - Unity  
การประสานสามัคคีหมายถึงการท างานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม 
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์  :  บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  อัตลักษณ์   :  จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อม

ท างานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นค าตอบของท้องถิ่น
ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
2. วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
3. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
4. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

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

ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
4. องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 
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ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้คะแนนถ่วงน้ าหนักจากผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 – 1.49 1.50 – 2.49 2.50 – 3.49 3.50 – 4.49 4.50 – 5.00 
 
เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 
2560) 

4.31 3.65 3.95 4.25 4.50 

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อม
ท างานในประชาคมอาเซียน 

4.05 3.63 3.75 4.25 4.50 

2. วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่ง
ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 

4.68 4.66 4.68 5.00 5.00 

3. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 

4.08 2.80 3.14 4.00 4.25 

4. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

4.53 3.06 4.03 4.00 4.25 

 
หมายเหตุ : 
 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาจากค่าคะแนน
เฉลี่ยของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยแผนยุทธศาสตร์จะส าเร็จเมื่อมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป 
 
 วิธีการประเมิน ใช้ค่าคะแนนจากการตรวจตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์โดยผู้ประเมิน 
  คะแนน  5 หมายถึง  มากที่สุดหรือดีมาก 

คะแนน  4 หมายถึง  มากหรือดีคะแนน   
คะแนน  3 หมายถึง  ปานกลางหรือพอใช้ 
คะแนน  2 หมายถึง  น้อยหรือควรปรับปรุง 
คะแนน  1  หมายถึง  น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง  
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  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2557 -2561  (ฉบบัปรบัปรุง ครั้งที่ 1 ป ีพ.ศ. 2557) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี  
และเป็นค าตอบของท้องถ่ินในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์1 
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจ 
 
1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพคู่
คุณธรรมและขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
 
2.ผลิตบัณฑิตครแูละส่งเสรมิ
วิทยฐานะครู 
 
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
4. วิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 
และสืบสานพัฒนาโครงการ
พระราชด าร ิ
 
5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธภิาพ
ประสิทธิผล 
 
6. บริการวชิาการเพื่อ
พัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหลง่ความรู้
ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์3       
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
อารยธรรมทวารวด ี
 

เป้าประสงค์1 
บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อม
ท างานในประชาคมอาเซียน  
 

เป้าประสงค์ 2 
ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

เป้าประสงค์ 3 
นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 

เป้าประสงค์ 4 
องค์กรท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีระบบงานท่ีคล่องตัวและบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 

กลยุทธ ์
1.พัฒนามาตรฐานวิชาการ 
1.1 ให้ความส าคัญกับเรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา พัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ เร่งน าร่องในกลุม่วิชาชีพ 
ที่เคลือ่นย้ายแรงงานเสรี ให้มีคุณลกัษณะพร้อมตามขอ้ตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินกัวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement : MRA) 
1.2 ปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาให้สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) พัฒนา
ให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกนักับชุมชนและอุตสาหกรรม (Community & 
Industrial Links) 
1.3 พัฒนาหลักสตูรใหมท่ี่เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตรเ์พื่อตอบสนอง
การสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าผลผลิต การค้าชายแดน    
การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการทอ่งเที่ยว 
1.4 เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษาหรอืนานาชาติ 
1.5 การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง หลกัสูตรระยะสัน้ หลักสูตรบัณฑิตศกึษา 
ตามความตอ้งการของสังคมและท้องถิ่น ดา้นผู้ช่วยพยาบาล การดูแล
ผู้สูงอายุ วัฒนธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถม การเป็นผู้ประกอบการ สปาและนวดแผนไทย การเกษตรในวถิี 
คนเมอืง การจดัสวน การตลาดอิเลก็ทรอนกิส์ การจดัการธุรกรรมการเงิน 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน กฎหมายธรุกจิ มัคคุเทศก์ทอ้งถิน่ การจัดการ
ร้านค้าปลีก ประกอบอาหารพืน้บ้าน วทิยากรชมุชน ฯ 
1.6 จัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ด้านเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมรองรับไทยแลนด์ 4.0 
2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2.1 ผลักดันให้สาขาวิชาพัฒนาโครงการเรียนรู้รว่มกับชุมชนโดยมุ่งเน้น
โครงการทีเ่กดิประโยชน์ต่อนกัศึกษาและชมุชน 
2.2 พัฒนาวิธกีารจัดการเรียนการสอนที่เนน้กิจกรรมให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ความเป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มทีักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
2.3 สนับสนุนนักศกึษาเข้ารว่มการแข่งขนัระดับชาติและนานาชาติ 
2.4 สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 
1.1 สนบัสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ฐานความรู้เพื่อหาค าตอบใหท้้องถิ่นโดยมุ่งเนน้ 
การวิจัยเพื่อตอบสนองโจทย์ปญัหาของท้องถิน่ 
สร้างมลูคา่เพ่ิมใหก้ับทรัพยากรในท้องถิ่น 
1.2 สง่เสริมการวิจัยร่วมเชิงพาณิชย์/ภาคอุตสาหกรรม 
1.3 สง่เสริม/พัฒนานักวิจัยหน้าใหม ่เพื่อก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 สนบัสนุนนกัศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต/
บัณฑิตศึกษา ในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ 
4.0 
1.5 ส่งเสริมงานวิจัย R TO R เพื่อพัฒนางานประจ า 
2. สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู ้
2.1 สง่เสริมและพัฒนาเครือข่ายงานเชิงประเด็นและ
เชิงพื้นที ่
2.2 สง่เสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง มสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีสุขภาวะที่ดี โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3 สนบัสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.4 พัฒนานักศึกษาและประชาชนในท้องถิน่ให้มี
ศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรายใหม ่
2.5 สง่เสริมและใหบ้ริการวิชาการเชิงพาณิชย ์
2.6 สง่เสริมการใหบ้ริการแก่ทอ้งถิ่น 
2.7 ส่งเสริมและสบืสานโครงการพระราชด าริ 

กลยุทธ ์
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและน้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัต ิ
1.1 ส่งเสริมนักศึกษาและประชาชนใน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 
1.2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง 
วัฒธรรมในท้องถ่ิน 
1.3 สร้างเครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อ
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนต้นแบบ
วัฒนธรรม 
1.5 การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยสู่ท้องถ่ิน 
2. การพัฒนาศนูย์กลางการเรียนรู้
อารยธรรมทวารวด ี
2.1 ศึกษา วิจัยและรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทวารวดี 
 2.2 เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทวารวดี 
 2.3 การพัฒนาหอวัฒนธรรม 
3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ด้วยทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
3.1 สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิด้วย 
ทุนทางวัฒนธรรมในทอ้งถิน่ 
 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
1.1 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเพือ่เตรียมความ
พร้อมสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ 
1.2 ส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษให้แกอ่าจารย์และบุคลากรเพือ่ให้มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
1.3 เร่งพัฒนาและสนับสนนุการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการของคณาจารย์ 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับ
การประเมนิทกุระดับ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีน าไปสู่องค์กร 
แห่งการเรียนรู ้
2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
2.2 พัฒนาระบบการท างานเพื่อลดขั้นตอนการ
ท างาน เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ให้บรกิาร 
ที่สะดวก รวดเร็ว ด้วย E-office มุ่งสู่ E-university  
2.3 มุ่งสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนรว่มและ 
การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาสภาพแวดลอ้มและภูมิสถาปัตย์มุ่งสู่ 
Green and Clean University 
3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (green 
growth) และสร้างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
เพื่อสนับสนุนบรรยากาศทางวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
คุณลักษณะบัณฑิต มรน. ที่พึงประสงค์ : 

 1. เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. ขยัน อดทน มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 3. รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล 4. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและท างานเป็นทีมได้ 6. มีอัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ 
     งานท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 
     1 ปี (ร้อยละ 85) 
1.2 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
     (4.50 คะแนน) 
1.3 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ    
     จัดการเรียนการสอน  (4.50 คะแนน) 
1.4 จ านวนรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติของ 
     นักศึกษา (25 รางวัล) 
1.5 ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานทาง 
     ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
     ก าหนด (ร้อยละ 35) 
1.6 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร 
     ทางด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ  
     (ร้อยละ 10) 
1.7 จ านวนผลงานเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา 
     ทีไ่ด้รับรางวัล (5 ผลงาน) * 

1.พัฒนามาตรฐานวิชาการ 
1.1 ให้ความส าคัญกับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พัฒนา

คุณภาพบัณฑิตให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ เร่งน าร่องในกลุ่ม
วิชาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ให้มีคุณลักษณะพร้อมตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA) 

 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 

1.2 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาให้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) พัฒนา
ให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนและอุตสาหกรรม (Community 
& Industrial Links) 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 

1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือตอบสนอง 
การสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เพ่ิมมูลค่าผลผลิต การค้าชายแดน     
การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว 

 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 

1.4 เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษาหรือนานาชาติ 
 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 
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หมายเหตุ * ตัวชี้วัด/กลยุทธ์ ใหม ่
 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1.8 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิง 
     บูรณาการกับการท างาน   
     (Work Integrated Learning : WIL)   
     (5 หลักสูตร) 
1.9 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการ 
     ระหว่างศาสตร์  (3 หลักสูตร) 
1.10 จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร 
      นานาชาติ (2 หลักสูตร) 
1.11 จ านวนหลักสูตรเฉพาะทาง ระยะสั้นหรือ 
       ระยะยาวที่ตอบสนองความต้องการของ 
       สังคมและท้องถิ่น (5 หลักสูตร) 
1.12 จ านวนบทเรียนออนไลน์ (10 บทเรียน) * 

1.5 การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ด้านผู้ช่วยพยาบาล การดูแล
ผู้สูงอายุ วัฒนธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ การสอนภาษาอังกฤษส าหรับ 
ครูประถม การเป็นผู้ประกอบการ สปาและนวดแผนไทย การเกษตรในวิถี 
คนเมือง การจัดสวน การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธุรกรรมการเงิน 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน กฎหมายธุรกิจ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดการ
ร้านค้าปลีก ประกอบอาหารพ้ืนบ้าน วิทยากรชุมชน ฯ 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 

1.6 จัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ด้านเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมรองรับไทยแลนด์ 4.0 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม 
ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย 

สสว./คณะ 
ส านักคอมฯ/ 
สถาบันภาษา 

2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
      2.1 ผลักดันให้สาขาวิชาพัฒนาโครงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยมุ่งเน้น 

    โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและชุมชน 
ผศ.สมหมาย  เปียถนอม 
 

สสว./คณะ/ 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

จังหวัดนครปฐม 
2.2 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ความเป็นมนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

ผศ.สมหมาย เปียถนอม สสว./คณะ 

2.3 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ผศ.สมหมาย เปียถนอม 
อ.ชัยยุธ  มณีรัตน์ 

สสว./คณะ/ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 2.4 สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผศ.สมหมาย  เปียถนอม 
อ.ชัยยุธ  มณีรัตน์ 

สสว./คณะ/ 
กองพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 จ านวนงานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
     ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น 
    (50 งานวิจัย) 
2.2 จ านวนงานวิจัยประยุกต์และพัฒนา 
     นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับSME/ 
     ภาคอุตสาหกรรม (18 งานวิจัย) 
2.3 จ านวนชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถใน 
     การบริหารจัดการตนเองที่ดี (10 ชุมชน) 
2.4 จ านวนผู้ประกอบการรายใหม ่(15 ราย) 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 
   1.1 สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และฐานความรู้เพ่ือหาค าตอบ 
   ให้ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น 
   สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น 
 
 

 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย 
 

สถาบันวิจัยฯ/คณะ 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

จังหวัดนครปฐม 

1.2 ส่งเสริมการวิจัยร่วมเชิงพาณิชย์/ภาคอุตสาหกรรม 
 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

   1.3 ส่งเสริม/พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ เพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ * 
 
 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม/คณะ 

 

1.4 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต/บัณฑิตศึกษา ในการวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 * 

 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

1.5 ส่งเสริมงานวิจัย R TO R เพ่ือพัฒนางานประจ า * ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย สถาบันวิจัยฯ/คณะ
ส านัก/สถาบัน 
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หมายเหตุ * ตัวชี้วัด/กลยุทธ์ ใหม ่
 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 2. สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายงานเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที ่
 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม/คณะ 

2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาวะที่ดี โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม/คณะ 

2.3 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย สสว./คณะครุศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ฯ,
วิทยาศาสตร์, 

วิทยาการจัดการ  
2.4 พัฒนานักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย สถาบันวิจัยฯ/คณะ/ 
UBI 

2.5 ส่งเสริมและให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์* 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

2.6 ส่งเสริมการให้บริการแก่ท้องถิ่น* 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

2.7 ส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชด าริ* 
 

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์   อาลัย สถาบันวิจัยฯ/คณะ 



   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | กองนโยบายและแผน 
 - 9 - 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
เป้าประสงค์ 3 : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
 

 

หมายเหตุ * ตัวชี้วัด/กลยุทธ์ ใหม ่
 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์กลาง 
     การเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี (ระดับ 5) 
3.2 จ านวนโครงการความร่วมมือกับเครือข่าย     
     ภายในจังหวัดเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
     เชิงวัฒนธรรมทวารวดี (10 โครงการ) 
3.3 จ านวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม 
     เป็นต้นแบบวัฒนธรรม (3 ชุมชน) 
3.4 จ านวนชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการ 
     น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
     วิถีวัฒนธรรมไทยสู่การประยุกต์ใช้  
     (2 ชุมชน)* 
 
 
 

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
  1.1 การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย 

         สู่ท้องถิน่ * 
ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ/คณะ 

  1.2 ส่งเสริมนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
       ประเพณีไทย 

ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ/คณะ 

  1.3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒธรรมในท้องถิ่น * ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ/คณะ 

  1.4 สร้างเครือข่ายภายในจังหวัด เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ 

    1.5 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรม ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ 

2. การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
  2.1 ศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
       ทวารวด ี* 

ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ 

  2.2 การพัฒนาหอวัฒนธรรม * ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ 

3. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
  3.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น * ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 4 : องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
 
  

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากร 
     บุคคล (ระดับ 5) 
4.2 คะแนนความสุขในการท างานของบุคลากร    
    (4 คะแนน)  
4.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
     (ร้อยละ 30) 
4.4 ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐาน 
     ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
     ก าหนด (ร้อยละ 50) 
4.5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
     สู่ Green and Clean University 
     (ระดับ 5) 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.1 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ความก้าวหน้าทาง
อาชีพ 

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว/ 
ผศ.สมหมาย  เปียถนอม 

สนอ./สสว 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และ
บุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ผศ.ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย สถาบันภาษา 

1.3 เร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว/ 
ผศ.สมหมาย เปียถนอม 

สนอ./สสว. 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการประเมินทุกระดับ * อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว สนอ./สสว 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว สนอ. 
2.2 พัฒนาระบบการท างานเพ่ือลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพ 
การท างาน ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วย E-office มุ่งสู่ E-university  

ผศ.ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์ชัย ส านักคอมพิวเตอร์ 

2.3 มุ่งสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
 

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
 

สนอ. 
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หมายเหตุ * ตัวชี้วัด/กลยุทธ์ ใหม ่
 
  

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์มุ่งสู่ Green and Clean University 
3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth) 
และสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือสนับสนุนบรรยากาศทางวิชาการ 

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
 

สนอ. 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 โดยมีค่าเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดดงันี้ 

 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ เป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 
2556 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2560 2561  

 
 

 
 
 
 
 

 

           

เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 

1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท า/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี  
 

83.22 94.37 84.99 90.38 72 74 76 78 85 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว. 

1.2 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

- - 4.13 4.26 - 4.125 4.25 4.375  4.50  ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว. 

1.3 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด      
     การเรียนการสอน  
 

- - 3.98 4.37 - 4.125 4.25 4.375 4.50  ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว. 

1.4 จ านวนรางวัลในระดับชาต/ินานาชาติของ  
    นักศึกษาต่อป ี
 

- 16 25 39 5 5 5 5 25 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว./คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา 

1.5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานทาง 
     ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลยั   
     ก าหนด 
 

- - 31.58 
 

30.56 - 10  15 
 

30 
 

35 ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบลูย์ชัย 

สถาบันภาษา 

    1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัใบประกาศนียบตัร 
         ทางด้านเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการยอมรับ 
 

- - - 9.01 - 10 20 5 
 

10 ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบลูย์ชัย 

ส านักคอมพิวเตอร ์
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หมายเหตุ  *..ตัวช้ีวัดเพิ่มใหม่ 
 
 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2560 2561  
 

 
 
 
 
 

 

           

เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
  1.7 จ านวนผลงานเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา 
     ที่ได้รับรางวัล * 
 

- - - - - - - - 5 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว./คณะ 

1.8 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนเชิง 
     บูรณาการกับการท างาน(Work Integrated   
     Learning : WIL)   
 

- - - - - - - 2 5 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว./คณะ 

1.9 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่มีการบรูณาการระหว่าง 
     ศาสตร์   
 

- - - - - - - 1 3 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว./คณะ 

1.10 จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร 
      นานาชาติ  
 

- - - - - - - 1 2 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว./คณะ 

1.11 จ านวนหลักสูตรเฉพาะทาง ระยะสั้นหรือ 
      ระยะยาวที่ตอบสนองความตอ้งการของสังคม   
      และท้องถิ่น  
 

- - - - - - - 1 5 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

 

สสว./คณะ/ศูนย์
ศึกษาพัฒนา

จังหวัด 

  1.12 จ านวนบทเรียนออนไลน์ * - - - - - - - - 10 ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบลูย์ชัย 

ส านักคอมพิวเตอร ์
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2560 2561  
 

 
 
 
 
 

 

           

เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.1 จ านวนงานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
     ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น 
 

- 27 60 17 10 10 10 50 50 อ.ดร.อัมรินทร์  
อินทร์อยู ่

สถาบันวิจัยฯ 

2.2 จ านวนงานวิจัยประยุกต์และพัฒนา 
     นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับSME/ 
     ภาคอุตสาหกรรม 
 

- 17 18 11 5 5 5 15 18 อ.ดร.อัมรินทร์  
อินทร์อยู ่

สถาบันวิจัยฯ 

2.3 จ านวนชุมชนต้นแบบท่ีมีความสามารถใน 
     การบริหารจัดการตนเองที่ดี 
 

- 11 10 10 2 4 6 8 10  อ.ดร.อัมรินทร์  
อินทร์อยู ่

ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาจังหวัด

นครปฐม 
2.4 จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่  
 

- 3 4 9 1 4 9 10 15 อ.ดร.อัมรินทร์  
อินทร์อยู ่

UBI 



   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | กองนโยบายและแผน 
 - 15 - 

 
 

 

หมายเหตุ  *..ตัวช้ีวัดเพิ่มใหม่ 
 

 
 

 
  

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2560 2561  
 

 
 
 
 
 

 

           

เป้าประสงค์ 3 : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา    
     ศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรม 
     ทวารวดี 
 

- 5 2 4 1 2 3 4 5 ผศ.การณุย ์
ด่านประดิษฐ ์

ส านักศิลปะฯ 

3.2 จ านวนโครงการความร่วมมือกับ 
     เครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อพฒันา 
     แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทวารวด ี
 

- 2 2 2 2 4 6 8 10 ผศ.การณุย ์
ด่านประดิษฐ ์

ส านักศิลปะฯ 

3.3 จ านวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน  
     ส่งเสริมเป็นต้นแบบวัฒนธรรม (ต ั

- - - - - - - 2 3 ผศ.การณุย ์
ด่านประดิษฐ ์

ส านักศิลปะฯ 

3.4  จ านวนชุมชนที่ประสบความส าเรจ็ 
      ในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย 
      สู่การประยุกต์ใช้ * 
 

        2 ผศ.การณุย ์
ด่านประดิษฐ ์

ส านักศิลปะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรูท้ี่บริหารจัดการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2560 2561  
 

 
 
 
 
 

 

           

เป้าประสงค์ 4 : องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากร   
     บุคคล  
 

- - 0 5 - 3 4 4 5 อ.ดร.วิรตัน์  ปิ่นแก้ว สนอ. 

4.2 คะแนนความสุขในการท างานของ 
     บุคลากร    

- 3.48 3.80 3.71 3 3 3 4 4 อ.ดร.วิรตัน์  ปิ่นแก้ว สนอ. 

4.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่ง 
     ทางวิชาการ 
 

12.17 11.22 12.15 12.28 15 20 25 30 30 ผศ.สมหมาย เปียถนอม สสว. 

4.4 ร้อยละของอาจารย์ทีส่อบผ่านมาตรฐาน 
     ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
     ก าหนด  
 

- 76.70 68.65 69.84 60 65 70 50 50 ผศ.ดร.สุวิมล 
      มรรควิบูลย์ชัย 

สถาบันภาษา 

4.5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยสู่ Green and Clean  
     University 
 

- 5 4 3 3 3 4 4 5 อ.ดร.วิรตัน์  ปิ่นแก้ว สนอ. 
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การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปสู่การปฏิบัตินั้น อาศยัแผนปฏิบัติการ 8 แผนดังนี ้

1. แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล โดยมรีองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านบริหารเป็นผู้ก ากับแผน 
2. แผนวิชาการ โดยมีรองอธิการบดทีี่รับผิดชอบงานด้านวิชาการเป็นผู้ก ากับแผน 
3. แผนพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษาเป็น ผู้ก ากับแผน 
4. แผนวิจัย โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ก ากับแผน 
5. แผนบริการวิชาการ โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิจัยและบรกิารวิชาการเป็นผู้ก ากับแผน 
6. แผนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมรีองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ก ากับแผน 
7. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมรีองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ก ากบัแผน 
8. แผนภูมสิถาปัตย์ โดยมีรองอธิการบดีที่รับผดิชอบงานภูมิสถาปตัย์เปน็ผู้ก ากับแผน 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557-2561 

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

แผนวิชาการ แผนวิจัย 

แผนบริการวิชาการ แผนพัฒนานักศึกษา 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนภูมิสถาปัตย ์แผนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 

การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  

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

