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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561  

(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2559) 
 
ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ก าหนดปรัชญา พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

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

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

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

ค่านิยมหลัก 

N - Network and Communication  
การสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารหลายรูปแบบหมายถึงการท างานแบบประสาน
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ 

P - Professional  
การท างานแบบมืออาชีพหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

R - Responsibility  
การท างานด้วยความรับผิดชอบหมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพและ
มาตรฐาน   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 3 พ.ศ. 
2559) 

4.31 3.65 4.5 4.25 4.5 

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อม
ท างานในประชาคมอาเซียน 

4.05 3.63 4.25 4.25 4.5 

2. วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่ง
ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 

4.68 4.66 4.75 5 5 

3. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 

4.08 2.80 4.25 4 4.25 

4. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

4.53 3.06 4.75 4 4.25 

 
หมายเหตุ : 
 การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย
ของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยแผนยุทธศาสตร์จะส าเร็จเมื่อมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 ขึ้นไป 
 
 วิธีการประเมิน ใช้ค่าคะแนนจากการตรวจตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์โดยผู้ประเมิน 
  คะแนน  1  หมายถึง  น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุง  
  คะแนน  2 หมายถึง  น้อยหรือควรปรับปรุง 
  คะแนน  3 หมายถึง  ปานกลางหรือพอใช้ 
  คะแนน  4 หมายถึง  มากหรือดี 
  คะแนน  5 หมายถึง  มากที่สุดหรือดีมาก 
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“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี  
และเป็นค าตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์1 
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 

 
 

 

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 
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็น
แหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์3       
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้  
อารยธรรมทวารวด ี
 

 

เป้าประสงค์1 
บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานใน
ประชาคมอาเซียน  
 

 
 

 

เป้าประสงค์ 2 
ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 

 

เป้าประสงค์ 3 
นักศึกษาและประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมทวารวด ี
วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 
 
 

 

เป้าประสงค์ 4 
องค์กรท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานท่ี
คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 

กลยุทธ ์
1.พัฒนามาตรฐานวิชาการ 
1.1 ให้ความส าคัญกับเรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา พัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ เร่งน าร่องในกลุม่วิชาชีพที่
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ให้มีคณุลักษณะพรอ้มตามข้อตกลงยอมรับรว่ม
คุณสมบัตินกัวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement: MRA) 
1.2 ปรับแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) พัฒนาให้เกิดระบบ
การเรียนรู้ร่วมกนักับชมุชนและอุตสาหกรรม (Community & Industrial 
Links) 
1.3 พัฒนาหลักสตูรใหมท่ี่เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตรเ์พื่อตอบสนองการ
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าผลผลิต การค้าชายแดน การผลิต 
การแปรรูปสนิค้าเกษตรและการบรกิารทอ่งเที่ยว 
1.4 เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษาหรอืนานาชาต ิ 
1.5 การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง หลกัสูตรระยะสัน้ ระยะยาว หลักสูตร
บัณฑิตศกึษา ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ด้าน การแพทย์ 
การแพทย์ทางเลือก เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล 
วัฒนธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ การดแูลผูสู้งอายุ การสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูประถม การเป็นผู้ประกอบการ สปาและนวดแผนไทย การเกษตรใน
วิถีคนเมือง การจัดสวน การตลาดอเิล็กทรอนิกส์ การจัดการธรุกรรมการเงนิ 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน กฎหมายธรุกจิ มัคคุเทศก์ทอ้งถิน่ การจัดการร้านค้า
ปลีก ประกอบอาหารพืน้บ้าน วทิยากรชุมชน ฯ 
1.6 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทกัษะภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนและทกัษะทางด้าน IT 
2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2.1 ผลักดันให้สาขาวิชาพัฒนาโครงการเรียนรู้รว่มกับชุมชนโดยมุ่งเน้นโครงการ
ที่เกิดประโยชน์ตอ่นกัศึกษาและชุมชน 
2.2 พัฒนาวิธกีารจัดการเรียนการสอนที่เนน้กิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ความเป็นมนุษย์และพลเมอืงที่ดขีองโลก มทีักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
2.3 สนับสนุนนักศกึษาเข้ารว่มการแข่งขนัระดับชาติและนานาชาต ิ
2.4 สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างองค์
ความรู้ 
1.1 สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้และฐานความรู้เพื่อหาค าตอบให้
ท้องถ่ินโดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ
ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถ่ินสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น 
1.2 ส่งเสริมการวิจัยร่วมเชิงพาณิชย์/
ภาคอุตสาหกรรม 
2. สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอก
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้
2.1 ส่งเสริม สร้างเครือข่ายเชิงประเด็น
ในพื้นท่ี 
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุข
ภาวะท่ีดี โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.3 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 พัฒนานักศึกษาและประชาชนใน
ท้องถ่ินให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ 

กลยุทธ ์
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
1.1 ส่งเสริมนักศึกษาและ
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ทวารวดีเพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
1.2 เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
1.3 สร้างเครือข่ายภายใน
จังหวัด เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม  
1.4 สนับสนุน ส่งเสริม 
ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
1.1 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
1.2 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารในอนาคต  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านเพื่อให้
สามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าผลผลิต การผลิต 
การแปรรูปสินค้าเกษตร การบริการท่องเที่ยว รวมถึงรองรับการค้า
ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์
และบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
1.5 เร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีน่ าไปสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้ 
2.1 สร้างสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 พัฒนาระบบการท างานเพื่อลดขั้นตอนการท างาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วย E-office 
มุ่งสู่ E-university  
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์มุ่งสู่ Green and 
Clean University 
3.1พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(green growth)  
3.2 สร้างบรรยากาศทางวิชาการทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
 

แผนภาพการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 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 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษา
ต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี  (ร้อยละ 80) 
1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (4.5 คะแนน) 
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด 
การเรียนการสอน  (4.5 คะแนน) 
1.4 รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา   
(5 รางวัลต่อปี) 
1.5 นักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ร้อยละ 35) 
1.6 นักศึกษาท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร/ผ่าน
มาตรฐานทางด้าน IT (ร้อยละ 7) 
1.7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน(Work Integrated 
Learning : WIL) (จ านวน 2 หลักสูตร) 
 

1.พัฒนามาตรฐานวิชาการ 
1.1 ให้ความส าคัญกับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ เร่งน าร่องในกลุ่มวิชาชีพ 
ที่เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ให้มีคุณลักษณะพร้อมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement : MRA) 
 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 

1.2 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาให้สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนเชิงบูรณาการกับการท 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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ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1.8 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ (จ านวน 1 หลักสูตร) 
1.9 จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ(จ านวน 1 หลักสูตร) 
1.10 จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและท้องถิ่น(จ านวน 3 
หลักสูตร) 

1.5 การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ด้าน การแพทย์ 
การแพทย์ทางเลือก เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ช่วย
พยาบาล วัฒนธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ การดูแลผู้สูงอายุ การสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถม การเป็นผู้ประกอบการ สปาและนวดแผนไทย 
การเกษตรในวิถีคนเมือง การจัดสวน การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ
ธุรกรรมการเงิน กฎหมายในชีวิตประจ าวัน กฎหมายธุรกิจ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น      
การจัดการร้านค้าปลีก ประกอบอาหารพ้ืนบ้าน วิทยากรชุมชน ฯ 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 

1.6 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนและทักษะทางด้าน IT 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม 
ผศ.ดร.สุวิมล  มรรควิบูลย์
ชัย 

สสว./คณะ 
ส านักคอมฯ/ 
สถาบันภาษา 

2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2.1 ผลักดันให้สาขาวิชาพัฒนาโครงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยมุ่งเน้น
โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและชุมชน 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม 
อ.ดร.พิทักษ์พงศ์   
ป้อมปราณี 

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 สสว./คณะ 

   2.4 สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผศ.สมหมาย  เปียถนอม 
อ.ชัยยุธ  มณีรัตน์ 

สสว./คณะ 
กองพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2.1 งานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น  (60 งานวิจัย
ต่อปี) 
2.2 งานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ร่วมกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม   
(18 งานวิจัยต่อปี) 
2.3 ชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองท่ีดี  (10 ชุมชน) 
2.4 ผู้ประกอบการรายใหม่ (20 ราย) 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 
1.1 สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และฐานความรู้เพ่ือหาค าตอบ   
ให้ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่นสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น 
 

อ.ดร.อัมรินทร์  อินทร์อยู่ 
อ.ดร.พิทักษ์พงศ์   
ป้อมปราณี 

สถาบันวิจัยฯ/คณะ 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

จังหวัดนครปฐม 

1.2 ส่งเสริมการวิจัยร่วมเชิงพาณิชย์/ภาคอุตสาหกรรม 
 

อ.ดร.อัมรินทร์  อินทร์อยู่ สถาบันวิจัยฯ/คณะ 

2. สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2.1 ส่งเสริม สร้างเครือข่ายเชิงประเด็นในพื้นท่ี 
 

อ.ดร.พิทักษ์พงศ์   
ป้อมปราณี 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม/คณะ 

2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาวะที่ดี โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อ.ดร.พิทักษ์พงศ์   
ป้อมปราณี 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม/คณะ 

2.3 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 4 คณะ 

2.4 พัฒนานักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ 
 

ผศ.สมหมาย เปียถนอม 
อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ 

สสว./คณะ  
UBI 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
เป้าประสงค์ 3 : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
 

 
 
 
 
 
 
  

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์กลางการ
เรียนรู้อารยธรรมทวารวดี (ระดับ 5) 
3.2 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายใน
จังหวัดเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทวารวดี (10 โครงการ) 
3.3 จ านวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม
เป็นต้นแบบวัฒนธรรม (5 ชุมชน) 

 

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
1.1 ส่งเสริมนักศึกษาและท้องถิ่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย  
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 

อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ/คณะ 

1.2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
 

อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ/คณะ 

1.3 สร้างเครือข่ายภายในจังหวัด เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม  
 

อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ/คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

1.4 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรม อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ ส านักศิลปะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 4 : องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ระดับ 5) 
4.2 ความสุขในการท างาน (ระดับ 4) 
4.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  
(4.25 คะแนน)  
4.4 อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
(ร้อยละ 40) 
4.5 อาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ร้อยละ 60)  
4.6 ความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่  
Green and Clean University (ระดับ 5) 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.1 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือด าเนินการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
อ.ดร.ดารินทร์   
โพธิ์ตั้งธรรม 

สนอ. 

1.2 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารในอนาคต  

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
อ.ดร.ดารินทร์   
โพธิ์ตั้งธรรม 

สนอ. 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านเพ่ือให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เพ่ิมมูลค่าผลผลิต การผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตร การบริการท่องเที่ยว รวมถึงรองรับการค้าชายแดนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
อ.ดร.ดารินทร์   
โพธิ์ตั้งธรรม 

สนอ./คณะ 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และ
บุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ผศ.ดร.สุวิมล   
มรรควิบูลย์ชัย 

สถาบันภาษา 

1.5 เร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ผศ.สมหมาย  เปียถนอม สสว./คณะ 

 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.1 สร้างสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
 

สนอ. 
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ตัวช้ีวัด กลยุทธ์/มาตรการ 
รองอธิการบดี 
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 

2.2 พัฒนาระบบการท างานเพ่ือลดขั้นตอนการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างาน ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วย E-office มุ่งสู่ E-university  

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ 
ผศ.ดร.สุวิมล   
มรรควิบูลย์ชัย 

สนอ. 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์มุ่งสู่ Green and Clean 
University 

3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth)  

อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
อ.วัชระ  จันทร์อนันต์ 
 

สนอ. 
 
 
 

3.2 สร้างบรรยากาศทางวิชาการท้ังในและนอกห้องเรียน  อ.ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว 
อ.วัชระ  จันทร์อนันต์ 
 

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

 

หมายเหตุ  : * เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 
 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2557 2558 2559 2560 2561 
 

 
 
 
 
 

 

           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 

1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษา
ต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 83.22 94.37 84.99 72 74 76 78 80 ผศ.สมหมาย   
เปียถนอม 

สสว. 

1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

คะแนน - - 4.13 - 4.125 4.25 4.375  4.5  ผศ.สมหมาย   
เปียถนอม 

สสว. 

1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด    
การเรยีนการสอน  

คะแนน - - 3.98 - 4.125 4.25 4.375 4.5  ผศ.สมหมาย   
เปียถนอม 

สสว. 

1.4 รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา  รางวัลต่อ
ปี 

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

สสว./คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา 

1.5 นักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ร้อยละ - - 31.58 
 

- 10  15 
 

30* 
 

35* ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบลูย์ชัย 

สถาบันภาษา 

1.6 นักศึกษาท่ีได้รับใบประกาศนยีบัตร/ผ่าน
มาตรฐานทางดา้น IT  
 

ร้อยละ - - 70.28 - 10 20 5* 
 

7*  ผศ.ดร.สุวิมล  
มรรควิบลูย์ชัย 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2557 2558 2559 2560 2561 
 

 
 
 
 
 

 

           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 

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

หลักสตูร - - - - - - 2 2 ผศ.สมหมาย  
เปียถนอม 

สสว./คณะ 

1.8 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่มีการบรูณาการ
ระหว่างศาสตร์   

หลักสตูร - - - - - - 1 1 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว./คณะ 

1.9 จ านวนหลักสูตรสองภาษาหรอืหลักสูตร
นานาชาติ  

หลักสตูร - - - - - - 1 1 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 

สสว./คณะ 

1.10 จ านวนหลักสูตรทีต่อบสนองความต้องการ
ของสังคมและท้องถิ่น  

หลักสตูร - - - - - - 1 3 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม 
ดร.พิทักษ์พงศ์ 
ป้อมปราณ ี

สสว./คณะ/ศูนย์
ศึกษาพัฒนา

จังหวัด 
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 หมายเหตุ  * ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2557 2558 2559 2560 2561 
 

 
 
 
 
 

 

           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: วิจัยและบริการวชิาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เปน็ที่ยอมรับของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มภีูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

2.1 งานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น  

งานวิจัย
ต่อปี 

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

สถาบันวิจัยฯ 

2.2 งานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ร่วมกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม 

งานวิจัย
ต่อปี 

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

สถาบันวิจัยฯ 

2.3 ชุมชนต้นแบบท่ีมีความสามารถในการ
บริหารจดัการตนเองที่ดี  

ชุมชน - 11 10 2 4 6 8 10  อ.ดร.พิทักษ์พงศ์   
ป้อมปราณ ี

ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาจังหวัด

นครปฐม 
2.4 ผู้ประกอบการรายใหม่  
 

ราย - 3 4 1 4 9 10* 20* อ.จันทนา  
พงศ์สิทธิกาญจนา 

UBI 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2557 2558 2559 2560 2561 
 

 
 
 
 
 

 

           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
เป้าประสงค์ 3 : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย  

3.1 ความส าเรจ็ของการพัฒนาศูนย์กลางการ
เรียนรู้อารยธรรมทวารวด ี

ระดับ - 5 2 1 2 3 4 5 อ.การุณย์  
ด่านประดิษฐ ์

ส านักศิลปะฯ 

3.2 โครงการความร่วมมือกับเครอืข่ายภายใน
จังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทวารวด ี

โครงการ - 2 2 2 4 6 8 10 อ.การุณย์  
ดา่นประดิษฐ ์

ส านักศิลปะฯ 

3.3 จ านวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม
เป็นต้นแบบวัฒนธรรม (ตัวช้ีวัดใหม่) 

ชุมชน - - - - - - 2 3 อ.การุณย์  
ด่านประดิษฐ ์

ส านักศิลปะฯ 
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หมายเหตุ  : * เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

2556 2557 2558 2557 2558 2559 2560 2561 
 

 
 
 
 
 

 

           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4.1 ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ระดับ  - - 0 - 3 4 4 5 อ.ดร.วิรตัน์  

ปิ่นแก้ว 
สนอ. 

4.2 ความสุขในการท างาน  
 

ระดับ - 3.48 3.8 3 3 4 4 4 อ.ดร.วิรตัน์  
ปิ่นแก้ว 

กองนโยบาย 
และแผน 

4.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย 

คะแนน - - 3.94 - 4.125 4.125 4.25 4.25 ผศ.สมหมาย   
เปียถนอม 

สสว. 

4.4 อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละ  12.17 11.22 12.15 15 20 25 30 40 ผศ.สมหมาย   
เปียถนอม 

สสว. 

4.5 อาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด  

ร้อยละ - 76.70 68.65 60 65 70 50* 60* ผศ.ดร.สุวิมล   
มรรควิบลูย์ชัย 

สถาบันภาษา 

4.6 ความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู ่Green 
and Clean University 

ระดับ - 5 4 3 3 4 4 5 อ.ดร.วิรตัน์  
ปิ่นแก้ว 

สนอ. 
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การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปสู่การปฏิบัตินั้น อาศยัแผนปฏิบัติการ 8 แผนดังนี ้

1. แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล (Human Resource Development Plan) โดยมีรองอธิการบดีทีร่ับผดิชอบงานด้าน
บริหารเป็นผู้ก ากับแผน 

2. แผนวิชาการ (Academic Plan) โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการเป็นผู้ก ากับแผน 
3. แผนพัฒนานักศึกษา (Student Development Plan) โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษาเป็น  

ผู้ก ากับแผน 
4. แผนวิจัย (Research Plan) โดยมรีองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ก ากับแผน 
5. แผนบริการวิชาการ (University Engagement Plan) โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการเป็น

ผู้ก ากับแผน 
6. แผนศิลปวัฒนธรรม (Art & Culture Plan) โดยมรีองอธิการบดีที่รบัผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรมเป็นผูก้ ากับแผน 
7. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Master Plan) โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป็นผู้ก ากับแผน 
8. แผนภูมสิถาปัตย์ (Physical Master Plan) โดยมีรองอธิการบดีทีร่ับผิดชอบงานภูมสิถาปัตยเ์ป็นผู้ก ากบัแผน 
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KPIs Evaluation  


