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ปรัชญา (Philosophy) 

"การศึกษาสร้างคน   คิดค้นภูมิปัญญา 
พัฒนาท้องถิ่น" 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี  
และเป็นค าตอบของท้องถ่ินในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 
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พันธกิจ (Mission) 

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา  
2.  ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะคร ู
3.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
4.  วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชด าริ  
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
6.  บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมนุม ท้องถิ่น 
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ค่านิยมหลัก 

N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารหลาย
รูปแบบ หมายถึง การท างานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุ่งพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ  
P - Professional การท างานแบบมืออาชีพหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
R - Responsibility การท างานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
รักษาคุณภาพและมาตรฐาน   โปร่งใสและตรวจสอบได้  
U - Unity การประสานสามัคคี หมายถึง การท างานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่าย และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
2.  วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของทอ้งถิ่น 
3.  สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 
4.  มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค ์

1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พร้อมท างานใน
ประชาคมอาเซียน  
2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้       
มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 : ยกระดบัคุณภาพบณัฑิตใหม้ศัีกยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน
เปา้ประสงค์ 1 : บณัฑิตมคีวามรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะบณัฑิต มรน. ทีพึ่งประสงค์
1. เปน็คนดี มีคุณธรรม 2. ขยนั อดทน มีวนิัยและมีความรับผิดชอบ 3. รู้จกัคิดวเิคราะหห์าเหตุผล 4. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
5. มีมนุษยสัมพนัธป์รับตัวและท างานเปน็ทีมได้ 6. มีอตัลักษณ์ : จติอาสา พฒันาท้องถิน่

แผ่นดิน รายได้
      3,270,240     33,862,400

1.พัฒนามาตรฐานวิชาการ       3,270,240     12,862,400
ตัวชี้วดั 1.1 บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษา
ต่อ/เป็นเจ้าของธรุกิจภายใน 1 ปี

ร้อยละ 78 1.1 ให้ความส าคัญกับเร่ืองกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอุดมศึกษา พฒันาคุณภาพบัณฑิตให้
เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ เร่งน าร่องในกลุ่ม
วชิาชีพที่เคล่ือนย้ายแรงงานเสรี ให้มี
คุณลักษณะพร้อมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวชิาชีพ (Mutual Recognition 
Arrangement: MRA)

1.โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนให้เทียบเคียงกับต่างประเทศและให้มี
คุณลักษณะพร้อมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวชิาชีพ (Mutual Recognition 
Arrangement: MRA)

1,000,000 1.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุงพฒันาให้
เทียบเคียงกับต่างประเทศ
และให้มีคุณลักษณะพร้อม
ตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวชิาชีพ 
(Mutual Recognition 
Arrangement: MRA)

จ านวน
หลักสูตร

4 ผศ.สมหมาย  
เปียถนอม

สสว./คณะ

ตัวชี้วดั 1.7 จ านวนหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างาน(Work 
Integrated Learning : WIL)

2 หลักสูตร 1.2 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวชิาให้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (Work Integrated Learning) 
พฒันาให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน
และอุตสาหกรรม (Community & Industrial 
Links)

1.โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Work Integrated Learning

1,000,000 1.หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอบแบบWork 
Integrated Learning

จ านวน
หลักสูตร

2 ผศ.สมหมาย  
เปียถนอม

สสว./คณะ

- ปรับหลักสูตรให้สนับสนุนการเรียนการสอน
แบบ  Work Integrated Learning

- สนับสนุนโครงการ Talent mobility โดยส่ง
คณาจารย์เข้าไปฝังตัวในหน่วยงานทั้งภาคธรุกิจ
และชุมชน

- ส่งนักศึกษาเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ภาคธรุกิจและชุมชน

- วางแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
- ก าหนดแนวทางการประเมินภาระงานส าหรับ
อาจารย์

รวม

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

ตัวชี้วดั 1.8 จ านวนหลักสูตร
ใหม่ที่มีการบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์

1 หลักสูตร 1.3 พฒันาหลักสูตรใหม่ที่เป็นการบูรณาการ
ระหวา่งศาสตร์เพือ่ตอบสนองการสร้างองค์
ความรู้หรือนวตักรรมที่เพิม่มูลค่าผลผลิต การค้า
ชายแดน การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและ
การบริการท่องเที่ยว

1,000,000

- แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการเชิงราบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ขับเคล่ือนการบูรณา
การศาสตร์

- การวเิคราะห์ความเป็นไปได้
- พฒันาหลักสูตร เช่น วศิวกรรมเกษตร 
วศิวกรรมอาหาร การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพฒันาผลิตภัณฑ์ 
วทิยาการข้อมูล การจัดการธรุกิจการค้าชายแดน

ตัวชี้วดั 1.9 จ านวนหลักสูตร
สองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

1 หลักสูตร 1.4 เร่งพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น
สองภาษาหรือนานาชาติ

1. โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษา

1,000,000 1.จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
สองภาษา

จ านวน
หลักสูตร

1 ผศ.สมหมาย  
เปียถนอม

สสว./คณะ

ตัวชี้วดั 1.10 จ านวนหลักสูตร
ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น

1 หลักสูตร 1.5 การพฒันาหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตร
ระยะส้ัน ระยะยาว หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตาม
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ด้าน
การแพทย์ การแพทย์ทางเลือก ทันตแพทย์ 
เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล 
วฒันธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ การดูแล
ผู้สูงอายุ การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถม
 การเป็นผู้ประกอบการ สปาและนวดแผนไทย 
การเกษตรในวถิีคนเมือง การจัดสวน การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธรุกรรมการเงิน 
กฎหมายในชีวติประจ าวนั กฎหมายธรุกิจ 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดการร้านค้าปลีก 
ประกอบอาหารพืน้บ้าน วทิยากรชุมชน ฯ

1. โครงการพฒันาหลักสูตรระยะส้ัน ระยะยาวตาม
ความต้องการของท้องถิ่น

2,000,000 1. จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน
ระยะยาวตามความต้องการ
ของท้องถิ่น

จ านวน
หลักสูตร

3 ผศ.สมหมาย  
เปียถนอม

สสว./คณะ

สสว./คณะ2จ านวน
หลักสูตร

1.จ านวนหลักสูตรบูรณาการ
ระหวา่งศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความต้องการในพืน้ที่

1. โครงการพฒันาหลักสูตรบูรณาการระหวา่งศาสตร์
เพือ่ตอบสนองความต้องการในพืน้ที่

ผศ.สมหมาย  
เปียถนอม



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

ตัวชี้วดั 1.5 นักศึกษาที่ผ่าน
มาตรฐานทางภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 30 1. โครงการพฒันาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 3,270,240       6,462,400 1.ร้อยละของนักศึกษาทั่วไป
ที่จบปีการศึกษา 2559 ระดับ
 B1/นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2

ร้อยละ 30 ผศ.ดร.สุวมิล 
มรรควบิูลย์ชัย

สถาบันภาษา
/คณะ

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80

ตัวชี้วดั 1.6 นักศึกษาที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร/ผ่านมาตรฐาน
ทางด้าน IT

ร้อยละ 5 2. โครงการพฒันาทักษะด้าน IT 400,000 1. นักศึกษาที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร/ผ่าน
มาตรฐาน IT

ร้อยละ 7 ผศ.ดร.สุวมิล  
มรรควบิูลย์ชัย

ส านักคอมฯ /คณะ

2. เสรมิสรา้งคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์                 -       21,000,000

4.375 
คะแนน

 2.1 ผลักดันให้สาขาวชิาพฒันาโครงการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนโดยมุ่งเน้นโครงการที่เกิดประโยชน์
ต่อนักศึกษาและชุมชน

1.โครงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 1,000,000 1. ร้อยละของหลักสูตรที่
ด าเนินการให้มีกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

จ านวน
หลักสูตร

20 ผศ.สมหมาย  
เปียถนอม

สสว./คณะ/ศูนย์
ศึกษาและพฒันา
จังหวดันครปฐม

 2.2 พฒันาวธิกีารจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเป็น
มนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21

1. โครงการพฒันาวธิกีารจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์
และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21

2,000,000 1.ร้อยละของรายวชิาที่มีการ
ปรับปรุงวธิกีารจัดการเรียน
การสอนในหมวดรายวชิา
การศึกษาทั่วไป

ร้อยละของ
รายวชิา

80 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม

สสว./คณะ

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การปรับปรุงการเรียนการสอน

ร้อยละของ
รายวชิา

30

5 รางวลั 3,000,000 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม

สสว./คณะ/

3,000,000 อ.ชัยยุธ  
มณีรัตน์

สนอ.(กองพฒัฯ)

1.6 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และทักษะ
ทางด้าน IT
- ปรับกิจกรรมในการเรียนการสอนที่เน้นภาระ
งาน(Task-based)และการวดัและประเมินผล
ความสามรถของผู้เรียน IT
- พฒันาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษา
ตามระดับความสามารถในกรอบสภายุโรป
- สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตร
ทางด้านภาษาและ IT
- สนับสนุนโครงการพเิศษ เช่น โครงการ  
แลกเปล่ียนนักศึกษาและยกเวน้การผลการเรียน
รายวชิาพืน้ฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น

1.จ านวนรางวลัที่ได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

จ านวน
รางวลั

10

1.โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาเข้าการร่วม
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วดั 1.3 ความพงึพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วดั 1.4  รางวลัใน
ระดับชาติ/นานาชาติของ
นักศึกษา

 2.3 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

ตัวชี้วดั 1.2 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

4.375 
คะแนน

2.4 สนับสนุนกิจกรรมที่พฒันาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์

1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกที่พฒันา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์

1,000,000 1.ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่สนับสนุนกิจกรรม
ที่พฒันาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พงึประสงค์

ร้อยละ 85 ผศ.สมหมาย  
เปียถนอม

สสว./คณะ

1,000,000 2. ร้อยละของหลักสูตรที่
ด าเนินการพฒันา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์

ร้อยละ 80 อ.ชัยยุธ  
มณีรัตน์

สนอ.(กองพฒัฯ)

6,500,000 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับรางวลัชนะเลิศด้านกีฬา

ร้อยละ 80 อ.ชัยยุธ  
มณีรัตน์

สนอ.
(กองพฒัฯ) 
(งานอาคารฯ)

3,500,000 2. ร้อยละของประเภทการ
แข่งขันที่ได้รับรางวลัชนะเลิศ
ด้านวชิาการ

ร้อยละ 60 ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม

สสว./คณะ/

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2: วิจัยและบรกิารวิชาการเพ่ือมุ่งเปน็แหล่งความรูท้ี่เปน็ที่ยอมรบัของท้องถ่ิน
เปา้ประสงค์ 2 : ประชาชนในท้องถ่ินรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบรหิารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผ่นดิน รายได้
    49,301,100     12,402,850

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการสรา้งองค์ความรู้     25,992,300     12,402,850
ตัวชี้วดั 2.1 งานวจิัยและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
โจทย์ปัญหาของท้องถิ่น

50 งานวจิัย 1.1 สนับสนุนการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้และ
ฐานความรู้เพือ่หาค าตอบให้ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้น
การวจิัยเพือ่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น
สร้างมูลค่าเพิม่ให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น
- ระบบพีเ่ล้ียงนักวจิัย

1. โครงการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้และเพิม่มูลค่า
ให้ท้องถิ่น ชุมชน

12,402,850 1. งานวจิัยและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์
ปัญหาของท้องถิ่น

เร่ือง 50

15 งานวจิัย 1.2 ส่งเสริมการวจิัยร่วมเชิงพาณิชย/์
ภาคอุตสาหกรรม

2. โครงการวจิัยเพือ่สร้างสะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ

22,492,300 2. จ านวนงานวจิัยที่ตีพมิพ์
เผยแพร่

เร่ือง 120

3. โครงการวจิัยและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการ
ผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหา

1,500,000 เร่ือง 15

4. โครงการวจิัยเพือ่สนับสนุนการพฒันาชุมชนท้องถิ่น 2,000,000

รวม

หน่วยตัวชี้วัด เปา้หมาย

2. โครงการ กีฬา พ.จ.น.ก.

กลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ รองอธิการบดี

ที่ก ากับดูแล

อ.ดร.อัมรินทร์ 
อินทร์อยู่

งาน/โครงการ

3. งานวจิัยประยุกต์และ
พฒันานวตักรรมเชิงพาณิชย์
ร่วมกับ SME/
ภาคอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

เปา้หมาย

สถาบันวจิัยฯ/
คณะ/ศูนย์ศึกษา
และพฒันาจังหวดั

นครปฐม

ตัวชี้วดั 2.2 งานวจิัยประยุกต์
และพฒันานวตักรรมเชิง
พาณิชย์ร่วมกับ SME/
ภาคอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

2. สรา้งความรว่มมือกับภาคีภายนอกเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้     23,308,800                 -   
ตัวชี้วดั 2.1 งานวจิัยและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
โจทย์ปัญหาของท้องถิ่น

50 งานวจิัย 2.1 ส่งเสริม สร้างเครือข่ายเชิงประเด็นในพืน้ที่ 1. โครงการพฒันาผลิตบัณฑิต งานวจิัย บริการ
วชิาการที่มีจุดเน้นเพือ่พฒันาชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง

2,260,800 1. จ านวนเครือข่ายที่เกิดขึ้น
ในการพฒันาชุมชน/ท้องถิ่น

เครือข่าย 5 อ.ดร.อัมรินทร์ 
 อินทร์อยู่

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวฯ)

8 ชุมชน 2. โครงการวจิัยเพือ่พฒันาผลิตภัณฑ์ OTOP และ
เศรษฐกิจฐานรากในจังหวดัภูมิภาคตะวนัตก

4,500,000 2.จ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากเครือข่าย

กิจกรรม 10 อ.ดร.อัมรินทร์ 
 อินทร์อยู่

สถาบันวจิัยฯ

3. โครงการวศิวกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับควบคุม
ระบบฟาร์มอัตโนมัติ

4,918,000 อ.ดร.อัมรินทร์ 
 อินทร์อยู่

คณะวทิยาศาสตร์
(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์)

2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพชีวติ มีสุขภาวะที่ดี โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

1.โครงการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชนท้องถิ่นด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง

6,630,000 1. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
ในชุมชนท้องถิ่นด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง

ร้อยละ 80 อ.ดร.อัมรินทร์ 
อินทร์อยู่

สถาบันวจิัย/ศูนย์
ศึกษาและพฒันา
จังหวดันครปฐม

1. โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,000,000 อ.ดร.อัมรินทร์ 
อินทร์อยู่

คณะครุศาสตร์

2. โครงการพฒันาครูด้วยกระบวนการ Coaching &
 Mentoring

2,000,000 อ.ชัยยุธ  
มณีรัตน์

คณะครุศาสตร์

3. โครงการพฒันาเครือข่ายส่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษา

2,000,000 ผศ.ดร.สุวมิล 
มรรควบิูลย์ชัย

ส านักคอมพวิเตอร์

10 ราย                    -                    - 1. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่

ร้อยละ 80 สสว./คณะ/UBI

2. จ านวนผู้ประกอบการราย
ใหม่

ราย 10

ผศ.สมหมาย 
เปียถนอม/
อ.การุณย์ 

ด่านประดิษฐ์

1. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ร้อยละ 80

ตัวชี้วดั 2.4 ผู้ประกอบการราย
ใหม่

1. โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
(งบ สกอ.)

2.4 พฒันานักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นให้
มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

ตัวชี้วดั 2.3 ชุมชนต้นแบบที่มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองที่ดี

2.3 สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถของครู
และบุคลากรทางการศึกษา



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

แผ่นดิน รายได้
      2,000,000                 -   

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม       2,000,000                 -   
8 โครงการ 1,250,000                  -   

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทวารวดีเพือ่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวฒันธรรม

- จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจ าจังหวดั

2. จ านวนเครือข่ายการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีไทย
ศิลปวฒันธรรมทวารวดี

เครือข่าย 3

- บูรณาการองค์ความรู้ (วจิัย/บริการวชิาการ/
ปราชญ์ท้องถิ่น) เพือ่จัดท าเป็นฐานข้อมูลและ
เผยแพร่วฒันธรรมให้เป็นที่แพร่หลาย

3.  กิจกรรม/โครงการความ
ร่วมมือระหวา่งสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
และส านักศิลปะวฒันธรรม

กิจกรรม/
โครงการ

3

- ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวจากสถานที่จริงเพือ่ให้นักศึกษาซึมซับ
ความเป็นมืออาชีพ

1.2 สร้างเครือข่ายภายในจังหวดั เพือ่อนุรักษ์ 
สืบสานวฒันธรรม

ตัวชี้วดั 3.3 จ านวนชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมเป็น
ต้นแบบวฒันธรรม

2 ชุมชน 1.3 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนต้นแบบวฒันธรรม 750,000                  -   1. จ านวนชุมชนต้นแบบ
วฒันธรรม

ชุมชน 2

ตัวชี้วดั 3.1 ความส าเร็จของ
การพฒันาศูนย์กลางการเรียนรู้
อารยธรรมทวารวดี

ระดับ 4 1.4 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 2. ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดต้ังศูนย์กลางการ
เรียนรู้อารยธรรมทวารวดี

ร้อยละ
ความส าเร็จ

80

รวม

งบประมาณ

อ.การุณย์ 
ด่านประดิษฐ์

ส านักศิลปะฯ/คณะ

ส านักศิลปะฯอ.การุณย์ 
ด่านประดิษฐ์

1. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรม ประเพณี
ไทย ศิลปวฒันธรรมทวารวดี

1. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบและศูนย์กลางการ
เรียนรู้อารยธรรมทวารวดี

80

เปา้ประสงค์ 3 : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

หน่วย
หน่วยงาน

ผู้รบัผิดชอบเปา้หมาย

1.  ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
วฒันธรรม ประเพณีไทย 
ศิลปวฒันธรรมทวารวดี

ร้อยละ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั 3.2 โครงการความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภายใน
จังหวดัเพือ่พฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมทวารวดี

งาน/โครงการ

1.1 ส่งเสริมนักศึกษาและท้องถิ่นในการอนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณีไทย

กลยุทธ/์มาตรการ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3: สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเปน็ศูนย์กลางการเรยีนรูอ้ารยธรรมทวารวดี

เปา้หมาย



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4: มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรยีนรูท้ี่บรหิารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เปา้ประสงค์ 4 : เปน็องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรยีนรู ้มีระบบงานที่คล่องตัวและบรหิารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

แผ่นดิน รายได้
  117,591,900   142,195,800

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาทรพัยากรบคุคล         979,300     16,228,100
ตัวชี้วดั 4.1 ระดับความส าเร็จ
ในการพฒันาทรัพยากรบุคคล

ระดับ 4 1.1 สนับสนุนการจัดต้ังหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรบุคคลเพือ่ด าเนินการวางแผนการ
พฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลัย

1. โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล                  -   7,707,400 1. ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดต้ังหน่วยงานพฒันา
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80

1.2 สนับสนุนและพฒันาบุคลากรเพือ่เตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารใน
อนาคต

2. โครงการกองทุนพฒันาบุคลากร 6,000,000 2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพฒันา
เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร

ร้อยละ 10

3. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพฒันา
ศักยภาพ

ร้อยละ 60

4. จ านวนอาจารย์ / 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาใหม่

จ านวนทุน 10

ร้อยละ 50 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และบุคลากรเพือ่ให้มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และบุคลากรเพือ่ให้มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้

1,520,700 1. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบ
ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัย
ก าหนด

ร้อยละ 50 ผศ.ดร.สุวมิล  
มรรควบิูลย์ชัย

สถาบันภาษา

2. โครงการประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุน
เพือ่รองรับประชาคมอาเซียน

979,300

ร้อยละ 30 1,000,000 1. ร้อยละของบุคลากรสาย
วชิาการที่ได้รับการสนับสนุน
ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ

ร้อยละ 70

2. อาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ

คน 20

สนอ.(ส่วนกลาง)

รวม

งบประมาณ
หน่วยตัวชี้วัด

สนอ.(ส่วนกลาง)

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

1.5 เร่งพฒันาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการของคณาจารย์

อ.ดร.วรัิตน์  
ปิ่นแก้ว

อ.ดร.วรัิตน์  
ปิ่นแก้ว

เปา้หมาย
รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

งาน/โครงการ

1.โครงการเร่งพฒันาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการของคณาจารย์

เปา้หมาย

ตัวชี้วดั 4.5 อาจารย์ที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด

ตัวชี้วดั 4.4 อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ

กลยุทธ/์มาตรการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1.3 ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพฒันาบุคลากร
เฉพาะด้านเพือ่ให้สามารถสร้างองค์ความรู้หรือ
นวตักรรมที่เพิม่มูลค่าผลผลิต การผลิต การแปร
รูปสินค้าเกษตร การบริการท่องเที่ยว รวมถึง
รองรับการค้าชายแดนและเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พเิศษ



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

 2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้                 -         8,928,200
ระดับ 4 1.โครงการสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 300,000 1. จ านวนกลุ่ม/เครือข่าย

แลกเปล่ียนเรียนรู้
กลุ่ม/

เครือข่าย
10

2.โครงการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ดีด้วยการมีส่วน
ร่วมและหลักธรรมาภิบาล

300,000 2. จ านวนกิจกรรมการมีส่วน
ร่วม

กิจกรรม 5

3.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวทิยาลัย
ในก ากับ

1,000,000 3. ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมการมีส่วนร่วม

ร้อยละ 60

4. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80

2.2 พฒันาระบบการท างานเพือ่ลดขั้นตอนการ
ท างาน เพิม่ประสิทธภิาพการท างาน ให้บริการที่
สะดวก รวดเร็ว ด้วย E-office มุ่งสู่ E-university

1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยี
ปี 2560  7,000,000 บาท
ปี 2561  8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งส้ิน 15,000,000 บาท

7,000,000

2. พฒันาส่ือ/บทเรียนออนไลน์ต้นแบบ 328,200

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปตัย์มุ่งสู่ Green and Clean University   116,612,600   117,039,500
ตัวชี้วดั 4.6 ความส าเร็จในการ
พฒันามหาวทิยาลัยสู่ Green 
and Clean University

ระดับ 4 3.1 พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของ
มหาวทิยาลัยเพือ่รองรับการเจริญเติบโตของ
มหาวทิยาลัยที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (green 
growth) 

1. โครงการ Green and Clean University                 -   2,000,000 1. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ

ร้อยละ 80 อ.ดร.วรัิตน์  
ปิ่นแก้ว

สนอ./ส่วนกลาง

4.25 คะแนน - พฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายใน
มหาวทิยาลัย

2. โครงการก่อสรา้งอาคารและปรบัปรงุสิ่งก่อสรา้ง 116,612,600 93,975,000 ระดับ 4 สนอ./ส่วนกลาง

- สร้างจิตส านึกนักศึกษา บุคลากรให้ตระหนัก
ในความรับผิดชอบด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

สิ่งก่อสรา้งผูกพัน

3.2 สร้างบรรยากาศทางวชิาการทั้งในและนอก
ห้องเรียน

2.1 ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง
งบประมาณทั้งส้ิน 62,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ  4,792,200 บาท
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ  11,820,600 บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ  19,641,100 บาท
ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ  26,206,100 บาท

19,641,100

2. ความพงึพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากร

2.1 สร้างสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อ.ดร.วรัิตน์  
ปิ่นแก้ว

สนอ.(ส่วนกลาง)

อ.ดร.วรัิตน์  
ปิ่นแก้ว

ส านักคอมพวิเตอร์1. จ านวนระบบที่น ามาใช้ใน
การเพิม่ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน

ระบบ 1 ผศ.ดร.สุวมิล
มรรควบิูลย์ชัย

ตัวชี้วดั 4.3 ความพงึพอใจของ
นักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวทิยาลัย

ตัวชี้วดั 4.2 ความสุขในการ
ท างาน



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

2.2 อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์และศูนย์สาธติ
การศึกษาปฐมวยั 1 หลัง
งบประมาณทั้งส้ิน 79,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ  5,961,000 บาท
ปี 2558 ต้ังงบประมาณ  14,800,000 บาท
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ  17,621,900 บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ  41,097,100 บาท

41,097,100

2.3 อาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน 1 หลัง
งบประมาณทั้งส้ิน 52,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 4,423,500 บาท 
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 10,911,300 บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 15,874,400 บาท
ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 21,440,800 บาท

15,874,400

2.4 อาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวยั จ านวน 1 
หลัง
ปี  2559 ต้ังงบประมาณ 7,000,000  บาท
ปี  2560 ผูกพนัประมาณ 15,000,000  บาท
ปี  2561 ผูกพนังบประมาณ  28,000,000  บาท
งบประมาณทั้งส้ิน  50,000,000 บาท

15,000,000

สิ่งก่อสรา้งปเีดียว
2.5 ปรับปรุงอาคาร เอ5 1 งาน 20,000,000
2.6 ปรับปรุงอาคาร เอ2 1 งาน 20,000,000
2.7 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน เอ 1 
ส่วนที่ 2 และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ

17,000,000

2.8 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน เอ 6 
และห้องประชุม ป A3

18,000,000

2.9 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูทางเข้า
มหาวทิยาลัยฯ ร้ัว ด้านหน้ามหาวทิยาลัยฯ ถนน 
และลานจอดรถ

30,000,000

2.10 โครงการปรับปรุงห้องน้ าชั้น 1-7 อาคารส านัก
วทิยบริการ  และห้องน้ าชั้น 1อาคารหอสมุด 5 ชั้น

1,800,000



แผ่นดิน รายได้

หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ

รองอธิการบดี
ที่ก ากับดูแล

เปา้หมายกลยุทธ/์มาตรการ
งบประมาณ

งาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เปา้หมาย

2.11 โครงการติดต้ังระบบกันซึมดาดฟา้  อาคาร
บรรณราชนครินทร์และอาคารหอสมุด 5 ชั้น

1,500,000

2.12 โครงการปรับปรุงพืน้ ผนัง และฝ้าเพดาน ชั้น 7
 อาคารบรรณราชนครินทร์

500,000

2.13 โครงการจ้างเหมาติดต้ังตาข่ายกันนก อาคาร
บรรณราชนครินทร์ และอาคารห้องสมุด 5 ชั้น

175,000

2.14 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ห้อง
นิทรรศการ ส านักศิลปะและวฒันธรรม  อาคาร
บรรยายรวม

6,000,000

2.15 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟา้แรงสูง/
แรงต่ า บริเวณพืน้ที่ก่อสร้างอาคารใหม่ 3 หลัง

1,000,000

2.16 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประชุมเล็ก และ 
ห้องประชุมใหญ่ อาคารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

3,000,000

3.โครงการจัดหาระบบและครภุัณฑ์ประกอบอาคาร                 -   21,064,500
3.1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 
อาคารเรียน เอ 4

1,500,000

3.2  โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและระบบ
โทรศัพท์ภายในอาคาร เพิม่เสถียรภาพด้านเครือข่าย
และสารสนเทศและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

18,900,000 ผศ.ดร.สุวมิล  
มรรควบิูลย์ชัย

ส านักคอมพวิเตอร์

3.3 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหลังใหม่ 664,500


