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                75,959,990                      151,709,621            227,669,611

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ                 23,139,690                        65,142,950             88,282,640

บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน
             23,139,690.00                        65,142,950             88,282,640

1.1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสร้างองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน                 16,606,900                        17,056,855             33,663,755

                            -   473,900                 473,900

โครงการหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ จ านวนหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ 3 473,900 473,900

- ครุศาสตร์ 1 100,000                   100,000

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1                              150,000                   150,000

- วิทยาการจัดการ 1 223,900                   223,900

1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงาน                             -   480,000                 480,000

โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 12 480,000                   480,000 สสว.

1.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา                             -   7,575,755               7,575,755

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้าน
ภาษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตรสอง
ภาษา/นานาชาติ

จ านวนของอาจารย์ในคณะท่ีได้รับการพัฒนา 15                              300,000                   300,000 มนุษยศาสตร์ฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละของอาจารย์ท่ีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน

20                               80,000                    80,000 วิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ

จ านวนอาจารย์ท่ีจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ 5 2,000,000                2,000,000 สสว.

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนา 210 5,195,755                5,195,755 สถาบันภาษา

รวมท้ังส้ิน

1.1.1 สร้างหลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

1.1.4 สร้างหลักสูตรเร่งรัดท้ังระยะส้ัน/ระยะยาว เพ่ืออาชีพส าหรับคนวัยท างานและประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน                             -                              190,000                 190,000

โครงการพัฒนาหลักสูตร ระยะส้ัน/ระยะยาวให้กับบุคคล
ท่ัวไป/ศิษย์เก่า/คนในท้องถ่ิน

จ านวนหลักสูตร 2                               30,000                    30,000 วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA จ านวนหลักสูตร 1                               40,000                    40,000 วิทยาการจัดการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพ่ือชุมชนท้องถ่ิน จ านวนหลักสูตรเฉพาะทาง ระยะส้ัน ระยะยาว
 หลักสูตรบูรณาการกับการพัฒนาและ
ตอบสนองต่อการท างานหรือความต้องการ
ของชุมชนท้องถ่ิน

3 120,000                   120,000 พยาบาลศาสตร์

1.1.5 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศ                 16,606,900                         8,337,200             24,944,100

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม                    2,206,600                2,206,600 สถาบันวิจัยฯ

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้
พ้ืนฐานของประเทศ

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม                    6,761,500                6,761,500 สถาบันวิจัยฯ

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจ

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม                    7,638,800                7,638,800 สถาบันวิจัยฯ

โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

จ านวนนักวิจัย 30                           3,780,000 3780000 สถาบันวิจัยฯ

ทุนสนับสนุนการไปน าเสนอบทความวิจัย ณ ต่างประเทศ 
และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ

จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 50  600,000  600,000 สถาบันวิจัยฯ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11-15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ท่ีผ่านการ
พิจารณาได้รับคัดเลือกให้น าเสนอ

150  1,380,400  1,380,400 สถาบันวิจัยฯ

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 3-7 จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 100  1,539,800  1,539,800 สถาบันวิจัยฯ

โครงการวิจัยร่วมนักศึกษา และอาจารย์ท่ีตอบสนอง
ปัญหาท้องถ่ิน

จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรทุน 25                              500,000               500,000.00 สถาบันวิจัยฯ
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แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566
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2562

หน่วยงาน

ทุน Publication clinic ส าหรับคณะ จ านวนโครงการท่ีจัดสรรไปยังคณะ 5                              250,000               250,000.00 สถาบันวิจัยฯ

โครงการจัดนิทรรศการ Research Expo ระดับความส าเร็จของการน าเสนอผลงานวิจัย 5                              287,000                   287,000 สถาบันวิจัยฯ

1.2 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ                   3,542,790                        32,080,065             35,622,855

                            -                              235,000                 235,000

โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับสถานท่ีท างาน/ชุมชน จ านวนกิจกรรมท่ีร่วมกับสถานประกอบการ
และชุมชน

1                               35,000                    35,000 มนุษยศาสตร์ฯ

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) / สหกิจศึกษา หรือเอ้ือต่อการบูร
ณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ิน

จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยบูรณาการกับการท างาน (WIL) / 
สหกิจศึกษา หรือเอ้ือต่อการบูรณาการกับการ
พัฒนาชุมชน/ท้องถ่ิน

5 200,000                   200,000 สสว.

1.2.2 ก าหนดมาตรฐานความรู้/ทักษะ ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร/ช้ันปี                             -                           1,043,370               1,043,370

โครงการประเมินความรู้และทักษะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร้อยละนักศึกษาท่ีผ่าน 70 100,000                   100,000 ครุศาสตร์

โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานความรู้ของหลักสูตร ร้อยละการสอบผ่านของนักศึกษา 100 200,770 200,770

- มนุษยศาสตร์ฯ                              100,000                   100,000

- วิทยาการจัดการ                              100,770                   100,770

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบข้ึนทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพฯและสอบ OSCE

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสอบข้ึนทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพฯผ่านในปีแรก

60 250,000                   250,000 พยาบาลศาสตร์

โครงการสร้างมาตรฐานความรู้ของนักศึกษา จ านวนหลักสูตรท่ีก าหนดมาตรฐานความรู้/
ทักษะ ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร/ช้ันปี

12 492,600                   492,600 สสว.

1.2.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0

                  3,542,790 16,361,032             19,903,822

โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีสมรรถนะเป็นบัณฑิต
ท่ีตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0

80                    3,542,790                          11,941,032               15,483,822

1.2.1 ปรับแผนการเรียนให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการท างาน (WIL) / สหกิจศึกษา หรือเอ้ือต่อการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ิน
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แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

- คณะครุศาสตร์                           1,775,070                1,775,070

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       999,103                              516,400                1,515,503

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    1,620,300                           4,502,478                6,122,778

- คณะวิทยาการจัดการ                       923,387                           2,147,084                3,070,471

- คณะพยาบาลศาสตร์                           3,000,000                3,000,000

โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ

จ านวนหลักสูตรท่ีปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

20                           4,420,000                4,420,000 สสว.

1.2.4 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/ชุมชน/ท้องถ่ิน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการท างาน (WIL)                             -                              570,000                 570,000

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/ชุมชน/ท้องถ่ิน 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL)

จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ี
บูรณาการกับการท างาน (WIL)

34                              250,000                   250,000

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              150,000                   150,000

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              100,000                   100,000

โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายภายนอก แหล่งฝึก
 และผู้ใช้บัณฑิต

จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล 2                              120,000                   120,000 พยาบาลศาสตร์

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/ชุมชน/ท้องถ่ิน 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL)

จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ี
บูรณาการกับการท างาน (WIL)

20 200,000                   200,000 สสว.

1.2.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิบัติ                             -                          12,070,663             12,070,663

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ พร้อมรองรับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิบัติ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 70                           8,070,663                8,070,663

- ครุศาสตร์ 3,500,000                3,500,000

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           2,030,663                2,030,663

- วิทยาการจัดการ                           1,000,000                1,000,000

- พยาบาลศาสตร์ 1,540,000                1,540,000

โครงการ Smart Classroom 4 คณะ จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการปรับปรุง 
พัฒนา

4                           4,000,000                4,000,000 ส านักคอมพิวเตอร์

1.2.6 สร้างระบบ  Exit Exam เพ่ือสร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา                             -                              800,000                 800,000
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กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่ระบบ Exit Exam ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน Exit Exam 
ตามมาตรฐานสาขาวิชา

70                              400,000                   400,000

- ครุศาสตร์ 100,000                   100,000

- มนุษยศาสตร์ฯ                              100,000                   100,000

- วิทยาศาสตร์                              100,000                   100,000

- วิทยาการจัดการ 100,000                   100,000

โครงการพัฒนาข้อสอบ Exit Exam เพ่ือสร้างมาตรฐาน
บัณฑิตแต่ละสาขา

จ านวนหลักสูตรท่ีใช้กระบวนการ Exit Exam 20 400,000                   400,000 สสว.
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

1.2.7 สนับสนุนให้นักศึกษา/อาจารย์ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ                             -                           1,000,000               1,000,000

โครงการสนับสนุนอาจารย์/นักศึกษาเข้าแข่งขัน
ระดับชาติ/นานาชาติทางด้านวิชาการ

จ านวนรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 11                              400,000                   400,000

- มนุษยศาสตร์ฯ                              100,000                   100,000

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              100,000                   100,000

- วิทยาการจัดการ                              100,000                   100,000

- พยาบาลศาสตร์ 100,000                   100,000

โครงการสนับสนุนให้นักศึกษา/อาจารย์ ส่งผลงานเข้า
ประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

จ านวนนักศึกษา/ อาจารย์ท่ีส่งผลงานเข้า
ประกวดระดับชาติ/นานาชาติ

10 600,000                   600,000 สสว.

1.3 เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21                   2,990,000                        16,006,030             18,996,030

1.3.1 ปรับปรุงรายวิชาการศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม                             -                              440,000                 440,000

โครงการปรับปรุงหลักสูตรหมวดการศึกษาท่ัวไปให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม

จ านวนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีการ
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา

10 440,000                   440,000 สสว.

1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”                   2,940,000 1,553,300               4,493,300

โครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าทีของตนเองและผู้อ่ืน

จ านวนโครงการท่ี มรภ. ส่งเสริมความรักความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ี
ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาชนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ในมหาวิทยาลัยและชุมชน
ท้องถ่ิน/สังคมท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน

                   1,940,000                                      -                  1,940,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
อาสา

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง
 มีวินัย สุจริต จิตอาสา

20                    1,100,000                           1,553,300                2,653,300

- ครุศาสตร์ 5 250,000                   250,000

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2                              199,490                   199,490

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2                               50,000                    50,000
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

- วิทยาการจัดการ 5 85,350                    85,350

- พยาบาลศาสตร์ 1 120,000                   120,000

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2                    1,000,000               1,000,000

- กองพัฒนานักศึกษา 3 848,460                   848,460

                            -   452,000                 452,000

โครงการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา
ท่ีซับซ้อน การสร้างนวัตกรรม ทักษะการส่ือสารและการ
ท างานร่วมกันในรายวิชาท่ีสอน

จ านวนรายวิชา 2 100,000                   100,000 ครุศาสตร์

โครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะการส่ือสารและการ
ท างานร่วมกัน

จ านวนโครงการ 1 50,000                    50,000 วิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาระบบความคิด สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
สนับสนุนทักษะการเรียนรู้แบบใหม่

จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนบูรณา
การกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

10 100,000                   100,000 พยาบาลศาสตร์

 โครงการส่งเสริมการบูรณาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน การสร้างนวัตกรรม ทักษะการ
ส่ือสารและการท างานร่วมกันทุกรายวิชา

จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมการบูรณาการการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน
 การสร้างนวัตกรรม ทักษะการส่ือสารและ
การท างานร่วมกันทุกรายวิชา

5 202,000                   202,000 สสว.

1.3.4 ส่งเสริมให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร์                       50,000 1,000,000               1,050,000

โครงการส่งเสริมการประกวดรางวัลนวัตกรรม จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการประกวดนวัตกรรม 5 1,000,000 600,000

- ครุศาสตร์ 100,000

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,000

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000

- วิทยาการจัดการ 100,000

- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 600,000                   600,000

1.3.3 บูรณาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน การสร้างนวัตกรรม ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกันทุกรายวิชา
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการประกวดทักษะทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

จ านวนรางวัลการประกวดด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

3                         50,000                    50,000 ส านักศิลปะฯ

1.3.5 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีศักยภาพให้เป็น Startup                             -                           2,000,000               2,000,000

โครงการ Start up จ านวน โครงการ start  up ท่ีเกิดจากนักศึกษา 2 2,000,000 2,000,000

- ครุศาสตร์ 225,000                   225,000

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 225,000                   225,000

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 225,000                   225,000

- วิทยาการจัดการ 225,000                   225,000

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,100,000                1,100,000

                            -                           1,010,480               1,010,480

โครงการอบรมภาษา และ IT ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ

35                              289,960                   289,960 วิทยาการจัดการ

โครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ

65                              720,520                   720,520 สถาบันภาษา

1.3.7 สนับสนุนให้อาจารย์สอนและจัดท าส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จัดท าบทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ                             -                           2,667,000               2,667,000

โครงการจัดท าคลังข้อสอบ จ านวนระบบท่ีได้รับการจัดท าเป็นคลังข้อสอบ 1                              500,000                   500,000 ส านักคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จ านวนบทเรียน 60                              600,000                   600,000 สสว.

พัฒนาบทเรียนออนไลน์ จ านวนส่ือบทเรียนออนไลน์ 57 1,567,000                1,567,000 ส านักคอมพิวเตอร์

1.3.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษและ IT และเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
กับภาษาอังกฤษและ IT
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

1.3.8 สนับสนุนทุนแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยท่ีมีความร่วมมือ                             -                           6,883,250               6,883,250

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 100                           2,704,850                2,704,850

- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,000,000                1,000,000

- สถาบันภาษา 1,704,850                1,704,850

โครงการศึกษาแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมจีน- ไทย จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 65 4,178,400                4,178,400 มนุษยศาสตร์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถ่ิน 9,644,000                  240,000                           9,884,000              

เป้าประสงค์     : สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 9,644,000                  240,000                           9,884,000              

2.1 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความรอบรู้และความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะความเป็นครู                   6,000,000                            240,000               6,240,000

2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู โดยน้อมน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้                             -                              240,000                 240,000

โครงการฝึกปฏิบัติงานครูในการสถานศึกษา ร้อยละนักศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 30 200,000                   200,000 ครุศาสตร์

โครงการครูมืออาชีพ การสอบรรจุครูด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 10                               40,000                    40,000 วิทยาศาสตร์

                  6,000,000                                   -                 6,000,000

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนักศึกษาครู 
5,372 คน

       2,500 6,000,000                6,000,000 คลัสเตอร์ครู

2.2 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา                   3,644,000                                   -                 3,644,000

2.2.1 ร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท้ังระบบตามจุดท่ีควรพัฒนา                     700,000                                   -                   700,000

โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามจุดท่ีควรพัฒนา

ร้อยละของการพัฒนา 40                       700,000                   700,000 คลัสเตอร์ครู

2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ                     934,000                                   -                   934,000

 2.1.3   ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมท้ังก ากับและติดตามให้เกิดผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้ท้ังในด้านคุณลักษณะความ
เป็นครู ทักษะวิชาชีพครู และศาสตร์สาขาวิชา
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กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ )

จ านวนโรงเรียน 5                       934,000                   934,000 คลัสเตอร์ครู

2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                     150,000                                   -                   150,000

โครงการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนตชด และ โรงเรียนใน
พระราชด าริ

จ านวนโรงเรียน 1                       150,000                   150,000 คลัสเตอร์ครู

2.2.4 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   1,860,000                                   -   1,860,000

โครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นักเรียน (โครงการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพระราชด าริ )

จ านวนโรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

1,000,000 1,000,000 คลัสเตอร์ครู

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ )

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ 2 860,000 860,000 คลัสเตอร์ครู
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ิน 12,918,000 10,000,000 22,918,000

12,918,000                                   -   12,918,000

3.1 ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเท่ียว                 12,868,000                                   -               12,868,000

3.1.1  ส่งเสริมการสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย                   9,928,000               9,928,000

โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
(เงินแผ่นดิน)

รายได้ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการพ้นจาก
เกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

100 
ครอบครัว
ต่อ หน่ึง
จังหวัด

9,928,000                9,928,000 งานยุทธศาสตร์™
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมด้านการพัฒนา
ท้องถ่ิน

3.1.2  สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์                   1,980,000               1,980,000

โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 2.04 ล้าน งบ
แผ่นดิน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร อาหาร
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน )

จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ท่ีได้รับการ
ยกระดับ

5 1,980,000                1,980,000 คลัสเตอร์เกษตร

                      60,000                   60,000

ศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียววิถีพุทธในท้องถ่ิน จ านวนเส้นทางท่องเท่ียววิถีพุทธในท้องถ่ิน 2                         60,000                    60,000 ส านักศิลปะฯ

                    100,000                 100,000

มหากรรมตลาดนัดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

20                       100,000                   100,000 ส านักศิลปะฯ

                    800,000                 800,000

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถ่ิน ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล
ท้องถ่ิน

5 800,000                   800,000 คลัสเตอร์ดิจิตอล

ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัวเท่าทัน
การเปล่ียนแปลงของโลก

3.1.4  สร้างกิจกรรม/เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม / สุขภาพ / เกษตรแก่ชุมชน 

3.1.6  สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว

3.1.7 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเท่ียว
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

                      50,000                                   -                     50,000

3.2.1  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และการสร้างจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเป้าหมาย                       50,000                   50,000

โครงส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามวิถี
พุทธธรรม

ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพท่ีดี ร้อยละ20                         50,000                    50,000 ส านักศิลปะฯ

                30,258,300                        76,326,671            106,584,971

บุคลากรมีความสุขในการท างาน มีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองค์กร ด าเนินตามค่านิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิการท่ีดี                 30,258,300                        76,326,671            106,584,971

4.1 เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ การเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากร และการให้บริการด้วยจิตบริการ                             -                           9,361,350               9,361,350

4.1.1 ส่งเสริม / สนับสนุน / พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 7,043,180               7,043,180

โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะครุศาสตร์

กิจกรรม 4 310,000                   310,000 ครุศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์กร ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 75                              160,000                   160,000 วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานตามสายงาน
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
งานท่ีปฏิบัติเพ่ิมข้ึน

80                              777,660                   777,660 สนอ. / งานบุคคล

โครงการพัฒนาทักษะในการท างานเพ่ือความก้าวหน้าใน
อาชีพ

ร้อยละของผู้เข้าอบรมท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน

50                               67,900                    67,900 สนอ. / งานบุคคล

โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหาร และ
สมรรถนะเฉพาะ

ระดับความส าเร็จในการจัดท ากรอบต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน

5                              127,800                   127,800 สนอ. / งานบุคคล

ทุนพัฒนาบุคลากร (ทุนอาจารย์) จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุน 10                           5,000,000                5,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากร
สายวิชาการ

ร้อยละต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 50 
ของ
บุคลากร

                              73,720                    73,720 สนอ. / งานบุคคล

โครงการผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากร
สายสนับสนุน

ร้อยละต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 60 
 ของ
พนักงาน

                              76,100                    76,100 สนอ. / งานบุคคล

โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดย
บุคลากรสายสนับสนุน 
(R to R)

ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีน ามาสู่
การยกระดับการท างานท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของการบริหารงานบุคคล

ระดับ 3 450,000                   450,000 สถาบันวิจัยฯ

4.1.3 สร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก NPRU                             -   729,650                 729,650

3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

โครงการครุศาสตร์รวมใจรักองค์กร ความพึงพอใจ 3.5 300,000                   300,000 ครุศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างจิตบริการท่ีดี ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 60                              100,000                   100,000 มนุษยศาสตร์ฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 
NPRU

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฏหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และมี
วินัยในการท างาน

60                              329,650                   329,650 สนอ. / งานกฎหมาย

4.1.4 เสริมสร้างความผูกพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร                             -   1,588,520               1,588,520

โครงการส่งเสริมความผูกพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุน
ให้จิตส านึกรักองค์กร

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรมเกิดความ
ผูกพันธ์กับองค์กร

80                           1,588,520                1,588,520 สนอ. / งานบุคคล

4.2 สร้างระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนของมหาวิทยาลัย                 30,258,300 64,120,321 94,378,621

4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ                             -   584,295                 584,295

โครงการ SMART Faculty เพ่ือสนับสนุนธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

ระดับความส าเร็จ 3.50 584,295 584,295 วิทยาการจัดการ

4.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพโดยลดข้ันตอนการท างาน และค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม                             -   50,000                   50,000

โครงการส่งเสริม / สนับสนุน การลดใช้ทรัพยากรส้ินเปลือง ร้อยละค่าใช้จ่ายท่ีลดลง 5             50,000                                                 50,000 สนอ. / งานอาคารฯ
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

4.2.4 จัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร                             -   33,876                   33,876

โครงการจัดต้ัง Information Center of NPRU ระดับความส าเร็จในการจัดต้ัง Information 
Center of NPRU

5                               33,876                    33,876 สนอ. / ประชาสัมพันธ์

4.2.5 สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป                 30,258,300 63,452,150             93,710,450

โครงการจัดหาส่ิงสนับสนุนในการปฏิบัติงานคณะครุศาสตร์ ความพึงพอใจ 3.5 469,000                   469,000 ครุศาสตร์

โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ระดับความส าเร็จของการบริหารงานบุคคล 2 200,000                   200,000 พยาบาลศาสตร์

โครงการ One Stop Service ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3.5 50,000                    50,000 มนุษยศาสตร์ฯ

ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง
งบประมาณท้ังส้ิน 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 ต้ังงบประมาณ 30,258,300 บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                   30,258,300               30,258,300 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

งานปรับปรุงอาคารเรียน เอ 6 และห้องประชุม ป เอ 3
งบประมาณท้ังส้ิน 14,000,000 บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 4,000,000 บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 10,000,000 บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                          10,000,000               10,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการปรับปรุงช้ัน 2,3,4,5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
งบประมาณท้ังส้ิน 20,000,000 บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 8,168,000 บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 9,838,150 บาท
ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 1,993,850 บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           9,838,150                9,838,150 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

จัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดภายในอาคารท้ังมหาวิทยาลัย
งบประมาณท้ังส้ิน 5,000,000 บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 1,000,000 บาท
ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 4,000,000 บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           1,000,000                1,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง
 / ส านักคอมพิวเตอร์

โครงการติดต้ังตาข่ายกันนก
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคารวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี จ านวน 650,000 บาท
-  บริเวณแฟลตท่ีพักข้าราชการ จ านวน 200,000 บาท
- บริเวณช้ันดาดฟ้า อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 38,000 บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                              888,000                   888,000 สนอ. / งานอาคารฯ

ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร 4 อาคาร ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           7,500,000                7,500,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการก่อสร้างโรงเรือนเกษตร  8 หลัง บริเวณศูนย์วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเกษตรชุมชน   จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           6,000,000                6,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยาม ปรับปรุงทางเข้า-ออก
 บริเวณประตู 1 และประตู 3  จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           5,000,000                5,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารทวารวดี 
ศรีราชภัฏ จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           3,000,000                1,500,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนย์
ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม  จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           1,000,000                1,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศาลาเกาะลอย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           2,000,000                2,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศาลาเฟ่ืองฟ้า  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           2,000,000                2,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ า ช้ัน 1-7  อาคารปฎิบัต
การบัญชีและโลจิสติกส์  จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           5,000,000                5,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาทาสีผนังภายนอก อาคารปฏิบัติการ
บัญชีและโลจิสติกส์ จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           1,000,000                1,000,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาท่ีจอดรถ  
- บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด
นครปฐม  จ านวน 2,000,000 บาท
- บริเวณอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวน 2,000,000 บาท
- ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์  จ านวน 
1,500,000 บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           5,500,000                5,500,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโดมช้ัน 1 อาคารกิจการ
นักศึกษา  จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                           1,500,000                1,500,000 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ความร่วมมือ
อาเซียน จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                              400,000                   400,000 สนอ. / งานอาคารฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีวารสนเทศ
- พ้ืนห้องบริการช้ัน 6 จ านวน 176,000 บาท
- พ้ืนบริเวณช้ัน 1 จ านวน 118,000 บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                              294,000                   294,000 สนอ. / งานอาคารฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงช้ัน 4 อาคารวิศกรรมและ
เทคโนโลยี  (UBI) จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                              250,000                   250,000 สนอ. / งานอาคารฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน โดมหลังคา อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                              100,000                   100,000 สนอ. / งานอาคารฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ห้อง ท102 อาคารทวารวดีศรี
ราชภัฏ จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                              300,000                   300,000 สนอ. / งานอาคารฯ

โครงการจ้างเหมาทาสีผนังภายนอก อาคารหอสมุด 5 ช้ัน 
 จ านวน 1 งาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 80                              163,000                   163,000 สนอ. / งานอาคารฯ

4.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ GREEN & CLEAN University                             -                           2,845,000               2,845,000

4.3.1 จัดท ามาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน ประกวดหน่วยงานประหยัดพลังงาน                             -   700,000                 700,000

โครงการรณรงค์การลดใช้พลังงาน ระดับความส าเร็จ 3.50                              700,000                   700,000 สนอ. / งานอาคาร

4.3.2 ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ                             -   500,000                 500,000

โครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย คะแนนความพึงพอใจ 3.5                              500,000                   500,000 สนอ. / งานอาคาร
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เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบรายได้  รวม

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

กลยุทธ์/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด
2562

หน่วยงาน

4.3.3 เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                             -   50,000                   50,000

โครงการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีของบุคลากร ร้อยละของบุคลากร/นักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสุขภาพท่ีดี

35                               50,000                    50,000 มนุษยศาสตร์ฯ

4.3.4 สร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานท่ีดีต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา (Healthy Workplace)

                             -   1,595,000               1,595,000

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานคณะครุศาสตร์ คะแนนความพึงพอใจ 3.5                              500,000                   500,000 ครุศาสตร์

โครงการ Smile & Service ร้อยละของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมีความสุขใน
การท างาน

50                               45,000                    45,000 มนุษยศาสตร์ฯ

โครงการ Healthy workplace society จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ

1                               50,000                    50,000 พยาบาลศาสตร์

โครงการสร้างระบบการบริหารจัดการของเสีย ระดับความส าเร็จ 3.50 1,000,000                                         1,000,000 สนอ. / งานอาคารฯ


