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ปรัชญา (Philosophy) 

"การศึกษาสร้างคน   คิดค้นภูมิปัญญา 
พัฒนาท้องถิ่น" 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคม

อาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี  
และเป็นค าตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 
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พันธกิจ (Mission) 

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา  
2.  ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะคร ู
3.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
4.  วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 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 การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
R - Responsibility การท างานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม รักษาคุณภาพและมาตรฐาน   โปร่งใสและตรวจสอบได ้ 
U - Unity การประสานสามัคคี หมายถึง การท างานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่าย และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

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



7

เป้าประสงค ์

1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมท างานใน
ประชาคมอาเซียน  
2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถใน
การบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้       
มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  



 แผ่นดิน  รายได้

      90,890,300     123,575,896 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน        2,000,000       36,452,820 

เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ พร้อมท างานในประชาคมอาเซียน

1.พัฒนามาตรฐานวิชาการ        2,000,000       20,766,910 

7,000,000        

        1,000,000 

1.4 เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษาหรือ
นานาชาติ

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
สองภาษา / นานาชาติ

-         2,500,000 จ านวนหลักสูตรทีม่ีการจัดการ
เรียนการสอนแบบสองภาษา /
 นานาชาติ

5 สสว./คณะ

แผนปฏิบตักิารตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น

1.1 ให้ความส าคัญกับเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เทียบเคียงได้กับ
ต่างประเทศ เร่งน าร่องในกลุ่มวชิาชีพทีเ่คล่ือนย้ายแรงงานเสรี 
ให้มีคุณลักษณะพร้อมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินัก
วชิาชีพ (Mutual Recognition Arrangement: MRA)

1.โครงการจัดการเรียนการสอน NPRU 
practitioner graduate

- จ านวนหลักสูตรทีท่ ากิจกรรม 
(PLUS)

50 สสว./คณะ

1.2 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวชิาให้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning) พัฒนาให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
กับชุมชนและอุตสาหกรรม (Community & Industrial Links)

1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ทีเ่ป็นการบูรณาการระหวา่งศาสตร์
เพือ่ตอบสนองการสร้างองค์ความรู้หรือนวตักรรมทีเ่พิม่มูลค่า
ผลผลิต การค้าชายแดน การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
และการบริการท่องเทีย่ว

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์เพือ่ตอบสนองความต้องการในพืน้ที่

- จ านวนหลักสูตรบูรณาการ
ระหวา่งศาสตร์เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการในพืน้ที่

3 สสว./คณะ



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น         2,000,000 

1. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 2,000,000                2,886,410 ร้อยละของนักศึกษาทัว่ไปที่
จบปีการศึกษา 2560 ระดับ 
B1/นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2

35 สถาบันภาษา
/คณะ

2 โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน 3,000,000        จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม 100 สสว./คณะ

3. ทุนพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ -                 จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม สถาบันภาษา
/คณะ

4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่พัฒนา
ด้านความคิดสร้างสรรค์

        2,000,000 จ านวนผลงานเชิงนวตักรรม
ของนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวลั

5 สสว./คณะ

5. โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT ให้ได้รับ Certificate            380,500 ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับ 
Certificate

10 ส านักคอมฯ /คณะ

1.5 การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรระยะส้ัน  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
 ด้านผู้ช่วยพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ วฒันธรรมไทยส าหรับ
ครูต่างชาติ  การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถม การเป็น
ผู้ประกอบการ สปาและนวดแผนไทย การเกษตรในวถิีคนเมือง
 การจัดสวน การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธรุกรรม
การเงิน กฎหมายในชีวติประจ าวนั กฎหมายธรุกิจ มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น การจัดการร้านค้าปลีก ประกอบอาหารพืน้บ้าน 
วทิยากรชุมชน ฯ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน ระยะยาว
ตามความต้องการของท้องถิ่น

- จ านวนหลักสูตรเฉพาะทาง 
ระยะส้ันหรือระยะยาวที่
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น

5 สสว./คณะ

1.6 จัดการศึกษาทีส่่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ด้านเทคโนโลยี และการสร้าง
นวตักรรมรองรับไทยแลนด์ 4.0



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น                   -         15,685,910 

 2.1 ผลักดันให้สาขาวชิาพัฒนาโครงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
โดยมุ่งเน้นโครงการทีเ่กิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและชุมชน

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เน้น Living Skill

-         1,000,000 ร้อยละของสาขาวชิาในหมวด
การศึกษาทัว่ไปทีจ่ัด
กระบวนการเรียนการสอน 
Living Skill

50 สสว./คณะ

2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิาเอก เน้น 
Profressional Skill

-         1,000,000 ร้อยละของรายวชิาในสาขา
วชิาเอกทีเ่น้น Professional 
Skill

50 สสว./คณะ

3 โครงการพัฒนา Study Skill นักศึกษาใหม่ -         1,000,000 ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่
ได้รับการพัฒนา Study Skill

90 สสว./คณะ

4. โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ -            997,000 จ านวนบทเรียนออนไลน์ 10 ส านักคอมพิวเตอร์

 2.3 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ

1.โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาเข้าการร่วม
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

-         3,000,000 จ านวนรางวลัทีไ่ด้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

25 สสว./คณะ/

2 โครงการจัดเวทีประกวดความสามารถทาง
วชิาการของนักศึกษาในสาขาวชิาทีม่ีศักยภาพ

-            553,600 จ านวนการจัดเวทีประกวด 3 กองพัฒนานักศึกษา

2.4 สนับสนุนกิจกรรมทีพ่ัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกทีพ่ัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์

-         3,000,000 ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการทีส่นับสนุนกิจกรรม
ทีพ่ัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

85 สสว./คณะ

-         1,194,600 ร้อยละของหลักสูตรทีพ่ัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์

80 สนอ.(กองพัฒฯ)

2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

 2.2 พัฒนาวธิกีารจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นกิจกรรมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์และพลเมืองทีดี่ของโลก 
มีทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับศตวรรษที ่21



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น -         1,940,710 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ
รางวลัชนะเลิศด้านกีฬา

60 สนอ.
(กองพัฒฯ) 

(งานอาคารฯ)

-         2,000,000 ร้อยละของประเภทการ
แข่งขันทีไ่ด้รับรางวลัชนะเลิศ
ด้านวชิาการ

90 สสว./คณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2: วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือมุ่งเป็นแหล่งความรู้ทีเ่ป็นทีย่อมรับของท้องถ่ิน 32,318,200      20,180,790      

เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตทีด่ี

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 20,368,200      20,180,790      
โครงการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้และพัฒนาเพือ่
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท้องถิ่น

5,948,900               12,220,790 จ านวนงานวจิัย 50 สถาบันวจิัยฯ/
คณะ/ศูนย์ศึกษาและ

พัฒนาจังหวดันครปฐม

โครงการวจิัยเพือ่สนับสนุนการพัฒนาเชิงพืน้ที่
อย่างยั่งยืน

6,768,800        จ านวนงานวจิัย 10 สถาบันวจิัยฯ/
คณะ/ศูนย์ศึกษาและ

พัฒนาจังหวดันครปฐม

1.2 ส่งเสริมการวจิัยร่วมเชิงพาณิชย/์ภาคอุตสาหกรรม โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาต่อยอดร่วมกับภาคธรุกิจ/
บริการ

7,650,500        จ านวนงานวจิัย 7 สถาบันวจิัยฯ/
คณะ/ศูนย์ศึกษาและ

พัฒนาจังหวดันครปฐม

1.3 ส่งเสริม/พัฒนานักวจิัยหน้าใหม่ เพือ่ก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยและพัฒนา
นักวจิัยหน้าใหม่เพือ่ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ
โดยใช้ผลงานวชิาการรับใช้สังคม

-         7,960,000 จ านวนนักวจิัย 100 สถาบันวจิัยฯ

1.4 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต/บัณฑิตศึกษา ใน
การวจิัยเพือ่สร้างนวตักรรมไทยแลนด์ 4.0

1.5 ส่งเสริมงานวจิัย R TO R เพือ่พัฒนางานประจ า

2. โครงการ กีฬา พ.จ.น.ก.

1.1 สนับสนุนการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้และฐานความรู้เพือ่
หาค าตอบให้ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการวจิัยเพือ่ตอบสนองโจทย์
ปัญหาของท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น2. สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 11,950,000      -                

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายงานเชิงประเด็นและเชิงพืน้ที่  โครงการพัฒนาเพือ่ยกระดับการผลิตสู่การ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก

6,500,000         จ านวนเครือข่าย 3 สถาบันวจิัยฯ

2.3 สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,000,000        จ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

400 คณะครุศาสตร์

2.4 พัฒนานักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่

โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
(งบ สกอ.)

-                    -    จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ 20 UBI

2.5 ส่งเสริมและให้บริการวชิาการเชิงพาณิชย์ โครงการบริการวชิาการเพือ่ยกระดับการผลิตและ
บริการเชิงพานิชย์

สถาบันวจิัยฯ

2.6 ส่งเสริมการให้บริการแก่ท้องถิ่น โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนท้องถิ่นสู่การ
พัฒนาทีม่ั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน

3,250,000        จ านวนโครงการบริการ
วชิาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

30 สถาบันวจิัยฯ

2.7 ส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามพระราชด าริใน
สมเด็จพระเทพฯ

1,050,000        จ านวนโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรตามพระราชด าริใน
สมเด็จพระเทพฯ

2 สถาบันวจิัยฯ

โครงการส่งเสริมการศึกษานักเรียนในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน

150,000           จ านวนโครงการส่งเสริม
การศึกษานักเรียนในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน

2

โครงการครูคืนถิ่น  ได้รับ
งบประมาณ
ภายนอก

จ านวนโครงการครูคืนถิ่น 1 สสว

2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ มีสุขภาวะ
ทีดี่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้นประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3: สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 2,341,000       -                 

เป้าประสงค์ 3 : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 1,341,000       -                 

1.1 ส่งเสริมนักศึกษาและท้องถิ่นในการอนุรักษ์วฒันธรรม 
ประเพณีไทย

1. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรม 
ประเพณีไทย ศิลปวฒันธรรมทวารวดี

           500,000 -  ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมนักศึกษาและ
ประชาชนในการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีไทย

4 ส านักศิลปะฯ/คณะ

1.2  การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วทางวฒัธรรมในท้องถิ่น 1. โครงการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพือ่การ
พัฒนาการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

           100,000 -  จ านวนแหล่งท่องเทีย่วใน
ท้องถิ่นทีไ่ด้รับการพัฒนา

3 ส านักศิลปะฯ/คณะ

2.โครงการจัดท าฐานข้อมูลการท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรมในจังหวดันครปฐม

           100,000 - ส านักศิลปะฯ/คณะ

1.3 สร้างเครือข่ายภายในจังหวดั เพือ่อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม

1.โครงการศิลปวฒันธรรมนครปฐมสัมพันธ์
สร้างสรรค์ท้องถิ่น

           100,000 -  จ านวนเครือข่ายภายใน
จังหวดัเพือ่การอนุรักษ์และสืบ
สานศิลปวฒันธรรม

10 ส านักศิลปะฯ/คณะ

1.4 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนต้นแบบวฒันธรรม 1.โครงการชุมชนต้นแบบวฒันธรรม            261,000 - จ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมเป็นชุมชน
ต้นแบบวฒันธรรม

3 ส านักศิลปะฯ/คณะ

1.5 การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวถิี
วฒันธรรมไทยสู่ท้องถิ่น

1.โครงการสัมมนาผู้น าท้องถิ่นกับการพัฒนาบน
ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวถิี
วฒันธรรมไทย

             70,000 - ระดับความส าเร็จของการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวถิีวฒันธรรมไทยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น

4 ส านักศิลปะฯ/คณะ

 2.โครงการชุมชนพอเพียง            210,000 - จ านวนชุมชนพอเพียง 7 ส านักศิลปะฯ/คณะ



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น           800,000                   -   

2.1 ศึกษา วจิัย และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวฒันธรรมทวารวดี

1 .โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอารยธรรมทวารวดี            100,000 - ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้
อารยธรรมทวารวดี

5 ส านักศิลปะฯ/คณะ

2.2 เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทวารวดี 2 .โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทวารวดี            500,000 -
2.3 การพัฒนาหอวฒันธรรม 3. โครงการพัฒนาหอวฒันธรรม            200,000 -

           200,000                    -   
3.1 การสร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวฒันธรรมใน
ท้องถิ่น

1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

           200,000 - จ านวนผลิตภัณฑ์หรืองาน
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาที่
ได้รับการส่งเสริมเพือ่เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

4 ส านักศิลปะฯ/คณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4: มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ทีบ่ริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล       54,231,100       66,942,286 
เป้าประสงค์ 4 : เป็นองค์กรทีม่ีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบงานทีค่ล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล        2,000,000       12,901,870 
1.1 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทัง้สายวชิาการ และสาย
สนับสนุนพือ่เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพ

514,400           ระดับความส าเร็จของโครงการ 5 สนอ.(ส่วนกลาง)

2. ทุนพัฒนาอาจารย์         5,000,000 จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับทุน
สนับสนุนในปีงบประมาณ 
2561

10 สสว.

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
อาจารย์และบุคลากรเพือ่ให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และบุคลากรเพือ่ให้มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้

-         2,846,830 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่อาจารย์และบุคลากร

5 สถาบันภาษา

2. โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์         3,000,000 จ านวนอาจารย์ทีแ่ลกเปล่ียน 10 สสว.

3. โครงการประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคคลากรสาย
สนับสนุนเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน

        1,384,370 ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรทีส่อบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา

2. การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี

3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมในท้องถ่ิน



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น1.3 เร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของ
คณาจารย์

1.โครงการเร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์

           670,670 จ านวนอาจารย์ทีเ่สนอขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ

สนอ./สสว.

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการประเมิน
ทุกระดับ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่รองรับการ
ประเมินทุกระดับ

1,485,600                           -   จ านวนบุคลการทีข่อรับการ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง

สนอ.(ส่วนกลาง)

 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีน่ าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้           300,000       13,894,000 
1.โครงการสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 300,000                              -   ระดับความส าเร็จของโครงการ 5 สนอ.(ส่วนกลาง)

2.โครงการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีดี่ด้วยการมี
ส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล

           500,000 ระดับความส าเร็จของโครงการ 5 สนอ.(ส่วนกลาง)

3.โครงการพัฒนาประธานสาขาวชิา         3,000,000 ระดับความส าเร็จของโครงการ 5 สนอ.(ส่วนกลาง)

2.2 พัฒนาระบบการท างานเพือ่ลดขั้นตอนการท างาน เพิม่
ประสิทธภิาพการท างาน ให้บริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ด้วย 
E-office มุ่งสู่ E-university

1. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยี

-                        10,394,000 ระบบสารสนเทศ 1 ส านักคอมพิวเตอร์

    1.1 พัฒนาจัดหา ซ่อมบ ารุงและเพิม่
ประสิทธภิาพระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร

           400,000 

    1.2 จัดหาครุภัณฑ์ส ารองส าหรับระบบ
โทรศัพท์ของมหาวทิยาลัย

             99,000 

    1.3 จัดหาระบบเครือข่ายส าหรับอาคาร
ปรับปรุงใหม่

        3,000,000 

    1.4 จัดหา ปรับปรุง ดูแลระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศรายปี

-                         2,500,000 

    1.5 เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยี (E-office phaseII)

        3,000,000 

    1.6 จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาส าหรับ
ผู้บริหารเพือ่งาน E-office

        1,395,000 

2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3 มุ่งสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมภิบาล



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์มุ่งสู่ Green and Clean University       51,931,100       40,146,416 

1. โครงการ Green and Clean University                   -                      -   1. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ

80 สนอ./ส่วนกลาง

2. โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง       51,931,100       40,146,416 2. คะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากร

4 สนอ./ส่วนกลาง

สิ่งก่อสร้างผูกพัน

2.1 ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง
งบประมาณทัง้ส้ิน 67,065,216 บาท
เงินนอกงบประมาณ  5,029,916 บาท
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ  11,820,600 บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ  19,641,100 บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ  315,300 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 30,258,300 บาท

           315,300 5,029,916

2.2 อาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน 1 หลัง
งบประมาณทัง้ส้ิน 52,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 3,948,500 บาท 
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 10,911,300 บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 15,874,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 21,915,800 บาท

       21,915,800 3,948,500

2.3 โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ าดี ภายใน
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม
งบประมาณทัง้ส้ิน 15,000,000 บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 5,000,000 บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 10,000,000 บาท

5,000,000

3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของมหาวทิยาลัย
เพือ่รองรับการเจริญเติบโตของมหาวทิยาลัยทีเ่ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (green growth) และสร้างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเพือ่สนับสนุนบรรยากาศทางวชิาการ



 แผ่นดิน  รายได้
กลยุทธ/์มาตรการ งาน/โครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รวมทัง้สิ้น 2.4 งานปรับปรุงอาคารเรียน เอ 6 และห้อง
ประชุม 
ป เอ 3
งบประมาณทัง้ส้ิน 14,000,000 บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 4,000,000 บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 10,000,000 บาท

4,000,000

สิ่งก่อสร้างปีเดียว
2.5 ปรับปรุงโรงยิมพละศึกษา 1 งาน         9,900,000 
2.6 ปรับปรุงอาคาร เอ 4 1 งาน        19,800,000 
2.7 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคาร
ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน

4,000,000

2.8 งานปรับปรุงห้องน้ า อาคารกิจการนักศึกษา 5,000,000
2.9 งานปรับปรุงห้องน้ า อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์
คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

5,000,000

2.10  โครงการปรับปรุงชั้น 2,3,4,5 อาคาร
ส านักงานอธกิารบดี และห้องประชุมสภา
มหาวทิยาลัยฯ

8,168,000


