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รวม แผนดิน รายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 61,593,363.00       19,660,379.00       41,932,984.00       

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการในระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไปที่สอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาประเทศ

3 หลักสูตร 250,000               -                      250,000               คณะ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพและนิติวิทยาศาสตร จํานวนหลักสูตร 2 หลักสูตร 80,000                  80,000                  วิทยาศาสตร

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา/ภาษาอังกฤษ/พหุภาษา/สหวิทยาการ จํานวนหลักสูตร 2 หลักสูตร 100,000                100,000                มนุษยศาสตร

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ จํานวนหลักสตูร 1 หลักสูตร 70,000                  70,000                  พยาบาล

โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการทํางาน

12 หลักสูตร 830,000               -                      830,000               คณะ

1. โครงการปรับปรุงหลักสตูรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน จํานวนหลักสตูร 8 หลักสูตร 320,000                320,000                วิทยาศาสตร

2. โครงการปรับปรุงหลักสตูรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน จํานวนหลักสตูร 6 หลักสูตร 240,000                240,000                วิทยาการจัดการ

3. โครงการปรับปรุงหลักสตูรกลุมวิชาแกน เนน Living Skill จํานวนหลักสูตร 1 หลักสูตร 50,000                  50,000                  วิทยาการจัดการ

4. โครงการปรับปรุงหลักสตูรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน จํานวนหลักสตูร 2 หลักสูตร 200,000                200,000                มนุษยศาสตร

5. โครงการพัฒนารายวิชา non credit : innovation of Health, ธุรกิจดานสุขภาพ ฯลฯ รายวิชาตรงกับความตองการ 2 รายวิชา 20,000                  20,000                  พยาบาล

โครงการสงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาใน

ระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาประเทศ

3 หลักสูตร 3,192,180             -                      3,192,180             สสว./พยาบาล/

สถาบันภาษา

1. โครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาศกัยภาพดานภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและเจาหนาท่ี  (สงอบรมหลักสูตรเรงรัด TOEFL ภายนอก 60

 ชม)

จํานวนอาจารยสอบผานภาษาอังกฤษตาม

เกณฑรอยละ 20

20 คน 78,000                  78,000                  พยาบาล

2. โครงการสงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูหลกัสูตรสองภาษา/นานาชาติ จํานวนอาจารยสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑ 3,114,180              3,114,180              สถาบันภาษา

โครงการพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น/ระยะยาวใหกับบุคคลทั่วไป/ศิษยเกา/คนในทองถิ่น หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 

(non-degree) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย

5 หลักสูตร 200,000               -                      200,000               สสว./พยาบาล

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร ระยะส้ัน/ระยะยาวใหกับบุคคลท่ัวไป/ศิษยเกา/คนในทองถิ่น จํานวนหลักสตูรระยะส้ัน ระยะยาว 5 หลักสูตร 100,000                100,000                สสว

1.1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสรางองคความรูท่ีสอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศและความตองการของตลาดแรงงาน ปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยใหเปน “มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต”

งบประมาณ

เปาประสงค : บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและความคิดสรางสรรคเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน

1.1.1 สรางหลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

1.1.4 สรางหลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว เพื่อเสริมสรางทักษะ สมรรถนะ หรืออาชีพ (upskill/reskill) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย ทั้งวัยทํางาน วัยเกษียณ ทั้งศิษยเกาและประชาชนในชุมชนทองถิ่น และพัฒนาตอยอดใหเปนระบบหลักสูตรปริญญาสะสมหนวยกิต 

(Credit bank) สําหรับบุคคลทุกชวงวัย

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน

1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยตามความตองการของตลาดแรงงาน

1.1.3 สงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา/ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนสอน
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รวม แผนดิน รายได

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรPCC (Primary Care Cluster)   4 หลักสูตรและเวชปฏิบัตฉิุกเฉิน จํานวนหลักสูตรเฉพาะทาง ระยะสั้น ระยะยาว

 หลกัสูตรบูรณาการกับการพัฒนาและ

ตอบสนองตอการทํางานหรือความตองการของ

ชมุชนทองถิ่น

5 หลักสูตร 100,000                100,000                พยาบาล

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยไดรับ

การเผยแพร

รอยละ 50 8,708,700             -                      8,708,700             คณะ/สถาบัยวิจัย

1. โครงการเตรียมความพรอมและสงเสริมความรูในการสงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร จํานวนนวัตกรรมที่มีการขอจดสิทธิบัตร/อนุ

สทิธิบัตร

5 สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร

50,000                  50,000                  วิทยาศาสตร

2. โครงการบริหารจัดการองคความรูเพ่ือสรางงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมแบบครบวงจร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย หรือ

รวมกับแหลงฝกภาคปฏิบัตไิดรับการตพีิมพ

เผยแพร หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ

รอยละ 40 150,000                150,000                พยาบาล

3. โครงการจัดทําวารสารวิชาการ 1. ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

2. สิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารยทีไดรับ

การตีพิมพเผยแพร

รอยละ 0.80 

รอยละ 50

100,000                100,000                วิทยาการจัดการ

4. โครงการคลินิควิจัย 1. ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

2. สิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารยทีไดรับ

การตีพิมพเผยแพร

รอยละ 0.80 

รอยละ 50

10,300                  10,300                  วิทยาการจัดการ

5. โครงการพัฒนาศกัยภาพการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร 1. ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

2. สิทธิบัตรและผลงานวิจัยของอาจารยทีไดรับ

การตีพิมพเผยแพร

รอยละ 0.80 

รอยละ 50

308,400                308,400                วิทยาการจัดการ

6. โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการกาวสูตาํแหนงทางวิชาการ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดให (กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี/มนุยศาสตรและสังคมศาสตร)

50,000 

บาท/20,000

 บาท

-                       สถาบันวิจัย

(เงินกองทุน 

5 ลานบาท)

1.1.5 สนับสนุนการสรางองคความรูที่สอดคลองแนวทางการพัฒนาประเทศ สงเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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รวม แผนดิน รายได

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน

7. โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ สดัสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีมี

การอางอิงจากวารสารวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร 

(Citation) โดยพิจารณาการอางอิงในฐานขอมูล

 TCI และ Scopus

1% 500,000                                500,000 สถาบันวิจัย

8. ทุนสนับสนุนการไปนําเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศ และทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 10 บทความ 600,000                                600,000 สถาบันวิจัย

9. โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 12 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยที่ผานการ

พิจารณาไดรับคัดเลือกใหนําเสนอ

150 บทความ 1,390,400                            1,390,400 สถาบันวิจัย

10. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 50 บทความ 1,549,800                            1,549,800 สถาบันวิจัย

11. โครงการจัดทําวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย จํานวนฉบับวารสารที่จัดพิมพเผยแพร 1,412,800                            1,412,800 สถาบันวิจัย

12. โครงการจัดนิทรรศการ Research Expo ระดับความสําเร็จของการนําเสนอผลงานวิจัย 287,000                                287,000 สถาบันวิจัย

13. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและตีพิมพเผยแพร ระดับความสําเร็จของการนําเสนอผลงานวิจัย 2,250,000                            2,250,000 สถาบันวิจัย

14. โครงการวิจัยเพื่อนําไปสูการตีพิมพเผยแพร สทิธิบัตร อนุสิทธิบัตร จํานวนเงินรายได รอยละ 5 100,000                                100,000 มนุษยศาสตร

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน (WIL) / สหกิจศึกษา หรือเอื้อตอการบูรณาการกบัการพัฒนาชุมชน/

ทองถิ่น

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการทํางาน

12 หลักสูตร 230,000               -                      230,000               คณะ

โครงการสงเสริมการพัฒนามาตรฐานความประเมินความรู/ทักษะของนักศึกษาในแตละหลักสูตรตามช้ันป ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัญฑติ

4 คะแนน 1,034,080             -                      1,034,080             สสว./คณะ

โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน

20 รายวิชา 11,172,463           4,998,729             6,173,734             สสว./คณะ

1. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ 50 คน 2,000,000              2,000,000              สสว

2. โครงการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูพื้นฐานและการสอนในสถานศกึษาคณะครุศาสตร นักศกึษาที่ผานเกณฑการปฏิบัตงิานครูรอยละ 

50

รอยละ 70 200,000                200,000                ครุศาสตร

3. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 3.7 2,366,075                                25,000 วิทยาศาสตร

4. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 949,665                วิทยาการจัดการ

5. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จํานวนรายวิชา 15 รายวิชา 1,683,523              225,534                มนุษยศาสตร

1.2.2 กําหนดและประเมินมาตรฐานความรู/ทักษะ ของนักศกึษาแตละหลักสูตร/ช้ันป

1.2.3 ออกแบบและปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหนักศกึษาเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ (Coaching) และ Experience-based Learning (Mentoring)

1.2.1 ปรับแผนการเรียนใหสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทํางาน (WIL) / สหกิจศกึษา หรือเอื้อตอการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น

1.2 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตสงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
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รวม แผนดิน รายได

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน

6. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ผลการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตนักปฏิบัติ

ของผูใชบัณฑิต

คาเฉล่ีย 3.5 3,973,200              3,723,200              พยาบาล

โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทํางาน (WIL) รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน

20 รายวิชา 819,145               -                      819,145               คณะ

1. โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการทํางาน (WIL) จํานวน MOU 5 MOU 100,000                                100,000 วิทยาศาสตร

2. โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น 119,145                                119,145 วิทยาการจัดการ

3.'โครงการสรางเครือขายกับสถานประกอบการและชุมชน จํานวนเครือขายและ MOU 7 เครือขาย 200,000                                200,000 มนุษยศาสตร

4.โครงการประสานความรวมมือเครือขายภายนอก แหลงฝก และผูใชบัณฑิต จํานวนบันทึกขอตกลงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยรวมกับแหลงฝกภายในและ

ภายนอก

3 แหง 150,000                                150,000 พยาบาล

5. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาล แหลงฝกภาคปฏิบัติท่ีเปนศนูยเรียนรู 3 ศูนย 3 ศนูย 250,000                                250,000 พยาบาล

 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ/อุปกรณ พรอมรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ ความพึงพอใจของนักศกึษาตอการจัดการ

เรียนรู

4.50 คะแนน 5,036,990             -                      5,036,990             คณะ

1. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูบัณฑิตนักปฏิบัติคณะครุศาสตร ความพึงพอใจ 3.51 1,478,590                            1,478,590 ครุศาสตร

2.โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูบัณฑิตนักปฏิบัตคิณะวิทยาศาสตร ความพึงพอใจของนักศกึษาตอการจัดการเรียนรู 4.5 2,601,400                            2,601,400 วิทยาศาสตร

3.โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูบัณฑิตนักปฏิบัตคิณะวิทยาการจัดการ ไมของบ -                                               -   

4.โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูบัณฑิตนักปฏิบัตคิณะมนุษยศาสตร ไมของบ -                                               -   

3.โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูบัณฑิตนักปฏิบัตคิณะพยาบาลศาสตร จํานวนฐานขอมูลสืบคนวารสารทางการ

พยาบาล จํานวนอุปกรณทางการพยาบาล

1 ฐานขอมูล 

1 หอง

957,000                                957,000 พยาบาล

โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam นักศกึษาที่สอบผาน Exit Exam ตาม

มาตรฐานสาขาวิชา

รอยละ 80 809,500               -                      809,500               คณะ

1. โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam 

ดานวิชาชีพครู

บัณฑิตที่ผานเกณฑรอยละ 50 รอยละ 70 200,000                                200,000 ครุศาสตร

2. โครงการสงเสริมการพัฒนาขอสอบมาตรฐาน Exit exam หลักสูตรท่ีมีจํานวนขอสอบเพิ่มขึ้น รอยละ 30 20,000                                    20,000 วิทยาศาสตร

3. โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam 140,500                                140,500 วิทยาการจัดการ

4.'โครงการ Exit Exam ระดับสาขา จํานวนหลักสตูร 6 หลักสูตร 180,000                                180,000 มนุษยศาสตร

1.2.4 สรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกบัการทํางาน (WIL) 

1.2.5 พัฒนาและจัดเตรียมหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอนใหพรอมใช รองรับการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ

1.2.6 สรางระบบ  Exit Exam เพื่อสรางมาตรฐานบัณฑิตแตละสาขา
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รวม แผนดิน รายได

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน

5.โครงการเตรียมความพรอมการสอบสมรรถนะช้ันป และสอบ OSCE นักศึกษาสอบผานการสอบสมรรถนะช้ันป สอบ

รวบยอดและการสอบ OSCE กอนการสําเร็จ

การศกึษา

รอยละ 80 269,000                                269,000 พยาบาล

โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษาและอาจารย ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ

50 รางวัล 1,245,150             -                      1,245,150             สสว./คณะ/กอง

พัฒนานักศกึษา

1. โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาต/ินานาชาตขิองนักศึกษาและอาจารย 1. จํานวนรางวัล

2. จํานวนรางวัลชนะเลิศ

50 รางวัล

10 รางวัล

300,000                                300,000 สสว

2. โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาต/ินานาชาตขิองสาขาวิชา จํานวนผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับ

รางวัล

5 ผลงาน 397,760                                397,760 วิทยาศาสตร

3. โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาต/ินานาชาตขิองนักศึกษาและอาจารย 160,000                                160,000 วิทยาการจัดการ

4.โครงการเตรียมพรอมการสงผลงานรวมประกวด จํานวนรางวัลระดับชาติหรืองาน 2 รางวัล 50,000                                    50,000 มนุษยศาสตร

5.โครงการการสรางเครือขายความรวมมือการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาลและนวัตกรรมการพยาบาลระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวนผลงานหรือนวัตกรรมของนักศกึษาหรือ

อาจารยที่ไดรับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาติ

3 ชิ้นงาน 150,000                                150,000 พยาบาล

6.โครงการสนับสนุนการสงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาต/ินานาชาตขิองนักศึกษาและอาจารย จํานวนรางวัล 10 รางวัล 187,390                                187,390 สนอ/กองพัฒนา

นักศึกษา

โครงการเปลี่ยนครูใหเปนโคช

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัญฑติ

4 คะแนน 3,000,000             3,000,000             -                      สสว.

1. โครงการเปลี่ยนครูใหเปน coach

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

1. จํานวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม

2. ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติ

400 คน

3.51

3,000,000              สสว

โครงการสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัญฑติ

4 คะแนน 1,085,550             996,650               88,900                 คณะ/กองพัฒนา

นักศึกษา/สํานัก

ศิลปะ

1. โครงการสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระราโชบาย นักศกึษาที่ผานเกณฑ รอยละ 50 100,000                ครุศาสตร

2. โครงการคายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีคณุลกัษณะที่พึงประสงค จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 300 คน 200,000                วิทยาศาสตร

3. โครงการสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย 199,700                วิทยาการจัดการ

4.โครงการอบรมผูนํานันทนาการ และกลุมกิจกรรมสัมพันธอยางสรางสรรค แกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาเขาใจ รอยละ 60 196,950                มนุษยศาสตร

1.3 เสริมสรางคณุลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย และทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

1.2.7 สงเสริมการแสดงศักยภาพของนักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษา/อาจารย สงผลงานเขาประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

1.2.8 พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1.3.1    สงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย
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5.โครงการพัฒนาสมรรถนะผูนําและสรางเครือขายนักศึกษาพยาบาล จํานวนกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะผูนํา

และสรางเครือขายนักศึกษาพยาบาล

2 กิจกรรม 100,000                พยาบาล

6. โครงการสงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย 88,900                                    88,900 สนอ/กองพัฒนา

นักศึกษา

7. โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 50 200,000                สํานักศิลปะ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไปใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม หลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

3 หลักสูตร 100,000               -                      100,000               สสว.

โครงการเสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัญฑติ

4 คะแนน 1,851,265             400,000               1,451,265             คณะ/กองพัฒนา

นักศึกษา/สํานัก

ศิลปะ

1.โครงการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรใหมีอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" นักศึกษาที่เขามรวมโครงการ รอยละ 70 100,000                100,000                ครุศาสตร

2. โครงการคายอาสาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน (บวร :   บาน วัด โรงเรียน) จํานวนกิจกรรมที่จัด  1 สาขา 1 ความดี 23 กิจกรรม                 200,000                 200,000 วิทยาศาสตร

3. โครงการเสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา"                 288,400                 288,400 วิทยาการจัดการ

4.กิจกรรมตามอัตลกัษณของมหาวิทยาลัย นักศึกษาผานกิจกรรม รอยละ 80                 298,505                 298,505 มนุษยศาสตร

5.โครงการการสรางเสริมพัฒนาลักษณ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา จํานวนกิจกรรมพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

IPE

4 กิจกรรม                 300,000                 300,000 พยาบาล

6.โครงการพัฒนาคายจิตอาสาพยาบาลของพระราชา จํานวนกิจกรรม โครงการ 2 กิจกรรม 80,000                  80,000                  พยาบาล

7.โครงการเสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา"                 184,360                 184,360 สนอ/กองพัฒนา

นักศึกษา

8. โครงการคาราวานความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อการพัฒนาชีวิตและทองถิ่น ระดับความสาํเร็จของโครงการ 400,000                สาํนักศิลปะ

10. 'โครงการอบรมสรางจิตสํานึกรักมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษา ความสําเร็จ รอยละ 4                         -                           -   สนอ/กองพัฒนา

นักศึกษา

 โครงการสงเสริมการบูรณาการการคดิอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาที่ซับซอน การสรางนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการทํางาน

รวมกันทุกรายวิชา

นักศึกษาผานการทดสอบสมรรถนะ รอยละ 80 97,905                 -                      97,905                 วิทยาการจัดการ

โครงการ NPRUInnovation Awards จํานวนผลงานที่สงเขาประกวด 24 ผลงาน 300,000               -                      300,000               วิทยาศาสตร

1.3.2 ปรับปรุงรายวิชาการศกึษาทั่วไปใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

1.3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางอัตลักษณ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน

1.3.4 บูรณาการการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาที่ซับซอน การสรางนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกัน

1.3.5 สงเสริมใหมีการประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร
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รวม แผนดิน รายได

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน

โครงการ NPRU Start up Camp

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

นักศึกษา/บัณฑิต/อาจารยที่เขารวมโครงการ 300 ราย 4,265,000             4,265,000             -                      UBI

โครงการเสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศกึษามี Digitalization & Digital Skills ยกระดับ English Proficiency skill 

และภาษาที่ 3

บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังฤษที่ผานเกณฑ รอยละ 18              9,489,435 6,000,000                          3,489,435 คณะ/สํานักคอม

ฯ/สถาบันภาษา

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา บัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังฤษที่ผานเกณฑ รอยละ 18 200,000                                200,000 วิทยาศาสตร

2. โครงการเสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศกึษามี Digitalization & Digital Skills ยกระดับ English Proficiency skill และ

ภาษาที่ 3

184,200                                184,200 วิทยาการจัดการ

3.โครงการอบรมภาษาที่ 3 นักศึกษาที่สอบผาน รอยละ 30 70,000                                    70,000 มนุษยศาสตร

4. โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล 800,000                                800,000 สํานักคอมฯ

5. โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย บุคลากรและนักศกึษา ใหเทาทันเทคโนโลยี 500,000                                500,000 สํานักคอมฯ

6. โครงการเสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศกึษามี Digitalization & Digital Skills ยกระดับ English Proficiency skill และ

ภาษาที่ 3 

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

สาํหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ )

4,019,905              1,735,235              สถาบันภาษา

7. โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

สาํหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ)

3,715,330              สถาบันภาษา

โครงการพัฒนา online education สนับสนุนใหอาจารยสอนและจัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/จัดทําบทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ รายวิชาที่สอน/จัดทําสื่อการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ

25 วิชา              1,676,000 -                                   1,676,000 สํานักคอมฯ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัญฑติ

4 คะแนน 6,200,000             -                      6,200,000             สสว./

มนุษยศาสตร

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

2. นักศกึษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

เพิ่มขึ้น

60 คน

รอยละ 80

2,000,000                            2,000,000 สสว

2. โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน - ไทย

1. นักศกึษาที่เขารวมโครงการ

2. ความรู ทักษะและความพึงพอใจในการเขา

รวม

60 คน

รอยละ 80 4,200,000              4,200,000              มนุษยศาสตร

1.3.9  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศกึษากับมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือ

1.3.7 เสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศกึษามี Digitalization & Digital Skills ยกระดับ English Proficiency skill และภาษาที่ 3

1.3.6 สงเสริมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษาและสนับสนุนนักศกึษาที่มีศักยภาพใหเปน Startup

1.3.8  พัฒนา online education สนับสนุนใหอาจารยสอนและจัดทําสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ/จัดทําบทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ
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รวม แผนดิน รายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น 8,006,020.00    6,000,000.00    2,006,020.00    

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอิงสมรรถนะ (ระยะที่ 2) 1. จํานวนอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตเขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

2. ผูเขารวมอบรมมีความรูทางวิชาการดานการ

สอนอิงสมรรถนะ

3. ผูเขารวมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู

และนําประโยชนไปพัฒนาการเรียนการสอนได

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

200,000            -                  200,000            คลสัเตอรครู

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) 1. จํานวนอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตเขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

2. ผูเขารวมอบรมมีความรูทางวิชาการดาน 

STEM

รอยละ 80

รอยละ 80

150,000            -                  150,000            คลสัเตอรครู

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโคด (Coding) 1. จํานวนอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตเขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

2. ผูเขารวมอบรมมีความรูทางวิชาการดาน 

Coding

รอยละ 80

รอยละ 80

150,000            -                  150,000            คลสัเตอรครู

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Executive Functions (EF) 1. จํานวนอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตเขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

2. ผูเขารวมอบรมมีความรูทางวิชาการดาน 

Executive Function (EF)

รอยละ 80

รอยละ 80

146,020            -                  146,020            คลสัเตอรครู

เปาประสงค : สถานศกึษาไดรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูที่เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก

2.1  สงเสริมการผลิตบัณฑิตครูที่มีความรอบรู ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู และคุณลักษณะความเปนครู

2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตครูใหมีสมรรถนะเปนเลิศ  เปนที่ยอมรับดวย School Integrated  Learning

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน
 งบประมาณ
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รวม แผนดิน รายได

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน
 งบประมาณ

5.โครงการติดตามผลการปฏิบัติการ School Integrated Learning (SIL) 1. จํานวนอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตเขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

2. ผูเขารวมอบรมไดรับการพัฒนาเสริมความรู

ทางวิชาการในการติดตามผลการปฏิบัติการ 

School Integrated Learning (SIL)

รอยละ 80

รอยละ 80

300,000            -                  300,000            คลสัเตอรครู

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามสมรรถนะวิชาชีพครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 1. จํานวนอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตเขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

2. ผูเขารวมอบรมมีความรูและสามารถ

ประยุกตใชจิตวิทยา การวัด ประเมินผล การ

วิจัยฯ และการมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง

กับการจัดการเรียนการสอนได

รอยละ 80

รอยละ 80

230,000            -                  230,000            คลสัเตอรครู

โครงการพัฒนานักศึกษาในการประยุกตใชหลักคุณลักษณะ 4 ประการในการปฏิบัติการ School Integrated 

Learning (SIL)

1. จํานวนอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตเขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

2. ผูเขารวมอบรมมีความรูและสามารถนําองค

ความรูไปประยุกตใชในสถานศกึษาที่นักศึกษา

ฝกปฏิบัติระหวางเรียน

รอยละ 80

รอยละ 80

230,000            -                  230,000            คลสัเตอรครู

2.1.2  บมเพาะนกัศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ

2.1.3   สงเสริมบัณฑิตครูใหสามารถประยุกตใชหลักคุณลักษณะ 4 ประการ เพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาของตน

2.1.4 กําหนดมาตรฐานความรูของนักศึกษาครุศาสตรแตละช้ันป สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู พรอมทั้งกํากับและติดตามใหเกิดผลการเรียนรูเปนไปตามมาตรฐานความรูทั้งในดานคณุลักษณะความเปนครู ทักษะวิชาชีพครู และ

ศาสตรสาขาวิชา
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รวม แผนดิน รายได

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน
 งบประมาณ

1. โครงการพัฒนาความรู ทักษะทางวิชาชีพครูของนักศึกษาตามมาตรฐานความรูที่กําหนดแตละชั้นป 1. จํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เขารวมกิจกรรม

2. นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 สามารถประยุกต

กิจกรรมที่ไดรับจากการอบรมไปใชใน

ชีวิตประจําวันหรือการปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ได

รอยละ 80

รอยละ 80

150,000            -                  150,000            คลสัเตอรครู
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รวม แผนดิน รายได

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน
 งบประมาณ

2. โครงการพัฒนา และสงเสริมคุณลักษณะความเปนครู จิตวิญญาณความเปนครู และศาสตรสาขาวิชา จํานวนนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพที่กําหนด

รอยละ 75 200,000            -                  200,000            คลสัเตอรครู

3. โครงการกํากับติดตามผลการเรียนรูตามมาตรฐานความรูของนักศึกษาวิชาชีพครู  (Formative and 

Summative)

จํานวนนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพที่กําหนด

รอยละ 75 100,000            -                  100,000            คลสัเตอรครู

โครงการบูรณาการศาสตรจากฟาสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 1. จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

2. นักศึกษานําไปใชในการฝกปฏิบัติการสอน

รอยละ 80

รอยละ 80

150,000            -                  150,000            คลสัเตอรครู

โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลการทางการศกึษาทั้งระบบในเขตพ้ืนที่บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น - โครงการแกไขปญหาการจัด

การศึกษาศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน)

1. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการเปนไป

ตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น

2. ผูเขารวมโครงการเขาใจแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

รอยละ 100

รอยละ 90

300,000            300,000            คลสัเตอรครู

โครงการแกไขปญหาการจัดการศกึษาศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน)

1. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการเปนไป

ตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น

2. ผูเขารวมโครงการเขาใจแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

รอยละ 100

รอยละ 90

744,400            744,400            คลสัเตอรครู

2.1.5 สงเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู โดยนอมนําศาสตรพระราชามาประยุกตใช

2.2 ยกระดับคณุภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา

2.2.1 รวมพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาทั้งระบบตามจุดที่ควรพัฒนา
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รวม แผนดิน รายได

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงาน
 งบประมาณ

โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น)

1. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการและไดรับ

การสนับสนุนสื่อวีดิทัศนแกครูในโรงเรียนขนาด

เลก็ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม

2. ผูเขารวมโครงการมีความรูดานส่ือวีดิทัศน

แกครูในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่บริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รอยละ 80

รอยละ 80

1,000,000          1,000,000          คลสัเตอรครู

โครงการยกระดับการเรียนรูดานการอานการเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น)

1. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

2. ผูเขารวมโครงการเขาใจแนวทางในการ

ยกระดับการเรียนรูดานการอาน  การเขียน 

และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

รอยละ 100

รอยละ 90

1,500,000          1,500,000          คลสัเตอรครู

โครงการคลังขอสอบวัดแววความเปนครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1,500,000          1,500,000          คลสัเตอรครู

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา และยกระดับสรรถนะครูประจําการ

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  - โครงการแกไขปญหาการจัด

การศึกษาศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน)

1. จํานวนบุคลากรทางการศกึษา ศษิยเกา 

และบุคบากรอื่นที่สนใจเขารับการอบรม

2. ผูเขารวมโครงการมีความรูและเขาใจใน

โครงการที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

รอยละ 80

รอยละ 80

455,600            455,600            คลสัเตอรครู

โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดําริและโรงเรียนภายใตโครงการกองทุนการศึกษาในพ้ืนที่ อําเภอ

ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น - โครงการแกไขปญหาการจัด

การศึกษาศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน)

1. จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามความตองการของโรงเรียน

2. ผูเขารวมโครงการมีความรูและเขาใจใน

โครงการที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

รอยละ 80

รอยละ 80

500,000            500,000            สถาบันวิจัย

2.2.3 สงเสริมการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดําริและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

2.2.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา ยกระดับสมรรถนะครูประจาํการ  โดยเฉพาะศิษยเกา และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
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รวม แผนดิน รายได

สรุปงบทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  : ยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 20,636,000         20,556,000         80,000             

3.1 สงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในดานการเกษตร อาหาร และการทองเที่ยว

3.1.1  สงเสริมการสรางคณุภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย

1. การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตร อาหารและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหารที่ไดรบัการ

สงเสริม/พัฒนา

5 ผลิตภัณฑ                       -                         -                       -   คลัสเตอรเกษตรฯ

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน)

ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับ 

จํานวนองคความรู งานวิจัย นวัตกรรมของ

อาจารยหรือนักศึกษาที่ดําเนินการรวมกับ

ชุมชนเปนฐานในการพัฒนายกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

5 ผลิตภัณฑ

5 องคความรู

            4,831,000             4,831,000 สถาบันวิจัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน)

จํานวนครัวเรือน/หมูบานที่มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไข

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

100 ครัวเรือน/หมูบาน : 

จังหวัด

            9,715,000             9,715,000 สถาบันวิจัย / คลสั

เตอรเกษตรฯ

                      -                         -                       -   สถาบันวิจัย

1. โครงการสงเสริมการดูแลสขุภาพตนเองของผูสูงอายุและการสรางจิตอาสาการดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ ชุดความรูการดูแลผูสูงอายุกลุมเปราะบางหรือ

กลุมที่มีความตองการเฉพาะ

1ชุดความรู                 80,000                       -   80,000              คณะพยาบาล

3.1.8  สนับสนุนการสรางและปรับใชองคความรูเพื่อการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

3.2 พัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ

3.2.1  สงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ และสรางจิตอาสาดูแลผูสูงอายุในพื้นท่ีเปาหมาย 

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวยงาน
 งบประมาณ

เปาประสงค : ประชาชนในพื้นท่ีเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

3.1.2  สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มดวยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ
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รวม แผนดิน รายได

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวยงาน
 งบประมาณ

1. โครงการอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติในชุมชนทองถ่ิน จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา 8 พื้นที่               400,000               400,000 สํานักศิลปะ

2. โครงการราชภัฏรวมใจอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมคลองเจดยีบูชาเฉลิมพระเกียรติ ระดับความสําเร็จของโครงการ 5               150,000               150,000 สํานักศิลปะ

1. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสทิธิหนาที่ของตนเองและผุอื่นภายใตพื้นฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน)

จํานวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับการนอมนําพระรา

โชบายดานจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะคน

ไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสูการปฏิบัติในพื้นที่

บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมไดรับการสงเสริมความเขาใจ 

ในความรกัความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ

สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น และสมัครเปนจิตอาสา

เพ่ิมขึ้น

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ภาพรวมไมต่ํากวา 1,000 คน

รอยละของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการ ไมนอยกวา

รอยละ 25

            1,530,000             1,530,000 สํานักศิลปฯ

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมตนแบบตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 จํานวนชุมชนคุณธรรมตนแบบที่ไดรับการ

พัฒนา

7 ชุมชน               280,000               280,000 สํานักศิลปฯ

3. โครงการสงเสริมความรวมมือดานกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยรวมกับชมรมคน

รักในหลวงจังหวัดนครปฐม

ระดบัความสําเร็จของโครงการ 5               250,000               250,000 สํานักศิลปฯ

4. โครงการสืบสานประเพณีวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80               400,000               400,000 สํานักศิลปฯ

โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลจังหวัดนครปฐม

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน)

จํานวนตําบลที่ไดรับการพัฒนาระบบขอมูล

ตําบล

20 ตําบล             3,000,000             3,000,000 สถาบันวิจัย

3.3.1  อนรุักษ สงเสริม และพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่เกื้อกูลตอคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนทองถิ่น

3.3.3  เสริมสรางทัศนคติที่ดีและถูกตอง เปนพลเมืองที่ดีของบานเมือง “การเปนพลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองก็ตองทํา เชน งานจิตอาสา งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทรตอกันและ

กัน”  (พระราโชบายฯ สมเด็จของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)

3.4  สนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ โดยจัดทําฐานขอมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใชเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นตามบทบาทและศกัยภาพของมหาวิทยาลัย

3.3  อนรุักษ สงเสริม พัฒนาส่ิงแวดลอม และติดอาวุธทางปญญา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนทองถิ่นและสรางพลเมืองที่ดีของสังคม
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รวม แผนดิน รายได สสว ครุศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาการจัดการ

สรุปงบทั้งหมด -    1,196,000      980,000           294,800                 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  : มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 173,383,327             73,202,470   100,180,857    

เปาประสงค   : บุคลากรมีความสุขในการทํางาน มีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองคกร ดําเนินตามคานิยมหลัก NPRU และไดรับสวัสดิการที่ดี

4.1 เสริมสรางทักษะและสมรรถนะ การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากร และการใหบริการดวยจิตบริการ

4.1.1 สงเสริม / สนับสนุน / พัฒนา และสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติ

1. โครงการเสริมสรางสมรรถนะเพ่ือประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ระดับความสําเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 4 2,308,015                   2,308,015       สนอ/งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

2. โครงการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระดับความสําเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 4 52,020                       52,020           สนอ/งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

3. ทุนพัฒนาอาจารย จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน 10 ทุน 5,000,000                   -                5,000,000         มหาวิทยาลัยสวนกลาง

โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการพิจารณาความดีความชอบใหสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

ระดับความสําเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 4                        11,750 11,750           สนอ/งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

โครงการพัฒนาบุคลากรใหเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ระดับความสําเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 4                      405,640 405,640         สนอ/งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

1. โครงการสรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                      200,000 -                           200,000             200,000 วิทยาศาสตร

2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางจิตบริการที่ดี ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                      150,000 -                           150,000 มนุษยศาสตร

3. โครงการรางวัลคนดีศรีดอกปบ และวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร จํานวนรางวัลนักศึกษา   

ตนแบบ (อัตลักษณคณะ 

อัตลักษณมหาวิทยาลัย)

3 รางวัล                        50,000 -                             50,000 พยาบาล

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรงรัดเขาสูตําแหนงวิชาการ ระดับความสําเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 4                      221,000 -                           221,000 221,000                  วิทยาการจัดการ

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการสงเสรมิบุคลากร ใหเปนผูมีจิตบริการ รักองคกร และมี

คุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                        24,560 -                             24,560 สํานักวิทยฯ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางานคณคณะครุศาสตร ความสุขในการทํางาน 4.0 คะแนน                      610,000 -                           610,000 610,000         ครุศาสตร

2. โครงการเสริมสรางความผูกพันธของบุคลากรในองคกรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ความสุขในการทํางาน 4.0 คะแนน                      100,000 -                           100,000 100,000            วิทยาศาสตร

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวยงาน
งบประมาณ

4.1.2 พัฒนาระบบการประเมินและการพิจารณาความดีความชอบใหสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

4.1.3  จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ สรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการเขาสูตําแหนงวิชาการ

4.1.4 สรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU

4.1.5 เสริมสรางความผกูพันธของบุคลากรตอองคกร
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รวม แผนดิน รายได สสว ครุศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาการจัดการ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวยงาน
งบประมาณ

3. 'โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมความผูกพันธของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ระดับความสําเร็จของการ

บริหารงานบุคคล

รอยละ 70                      400,000 -                           400,000 พยาบาล

4. โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธสรางสรรคองคกร (Happy Society) เพ่ือความผูกพัน ระดับความสําเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 3                        23,800 -                             23,800 23,800                    วิทยาการจัดการ

5. โครงการกีฬาบุคลากร รูรัก สามัคคี ระดับความสําเรจ็ของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 3                      350,045 350,045         สนอ/งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

6. พ.จ.น.ก. สัมพันธ ระดับความสําเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 3                      496,350 -                           496,350 สนอ

1. โครงการอบรม “กฎหมายปกครองสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ 2563 รอยละ 80 ของระดับ

ความพึงพอใจของผูเขารับ

การอบรม

รอยละ 80 ของ

บุคลากรที่ดํารง

ตําแหนงผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัย

                     460,900 -                           460,900 สนอ/งานกฎหมายและ

นิติการ

2. โครงการอบรม “กฎหมายปกครอง” ที่บุคลากรสายสนับสนุนควรรู รอยละ 80 ของระดับ

ความพึงพอใจของผูเขารับ

การอบรม

รอยละ 70 ของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

                       51,875 -                             51,875 สนอ/งานกฎหมายและ

นิติการ

1. โครงการเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการจัดหารายได
ความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน
รอยละ 80                      100,000

-                           100,000
สนอ/งานสวัสดิการฯ

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล จํานวนระบบสารสนเทศ

เพ่ือผูบริหารตัดสินใจ ตาม

สภาการพยาบาลกําหนด

3 ระบบ                        20,000 -                             20,000 พยาบาล

2.จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับคณะ ศูนย สํานัก

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

จํานวนระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสําหรับผูบริหาร

ระดับคณะ ศูนย สํานัก

1 ระบบ 1,480,000                   1,480,000         สํานักคอมฯ

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการองคกร

(วงเงินงบประมาณ 15 ลาน ป 2563 : 3 ลาน, ป 2564 : 7 ลาน, ป 2565 : 5 ลาน)

ระดับความสําเร็จในการ

จัดหาระบบ

รอยละ 30 3,000,000                   -                3,000,000         มหาวิทยาลัยสวนกลาง

4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

4.2.2 สรางระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการจัดหารายไดจากทรัพยสินทางปญญา การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนการทํางาน และคาใชจายดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

4.2 สรางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
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รวม แผนดิน รายได สสว ครุศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาการจัดการ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวยงาน
งบประมาณ

7. โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการองคกร

(ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)

1. รอยละการเบิกจาย

งบประมาณ

2. รอยละความพึงพอใจ

ผูใชบริการ

รอยละ 80

รอยละ 80

3,000,000                   3,000,000       สํานักคอมฯ

7. โครงการพัฒนา Inernal Big Data 1. รอยละการเบิกจาย

งบประมาณ

2. รอยละความพึงพอใจ

ผูใชบริการ

รอยละ 80

รอยละ 80

1,000,000                   1,000,000       คลัสเตอรดิจิตอล

1. โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาตรฯ ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                        50,000 -                50,000             50,000              วิทยาศาสตร

2. 'โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                        50,000 -                50,000             50,000                    วิทยาการจัดการ

1. โครงการปรับปรุงสถานที่เพ่ือรองรับและเพ่ิมความสะดวกนักศึกษาในการเรียนและการทํางานรวมกันภายใน

คณะครุศาสตร

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                      586,000 -                586,000           586,000         ครุศาสตร

2. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนอาจารยและเจาหนาที่ ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                      400,000 -                400,000           พยาบาล

3. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนและอํานวยความสะดวกหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                      530,950 -                530,950           พยาบาล

4. โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและปลูกฝงจิตสํานึกแกผูใช ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                      705,500 -                705,500           สํานักวิทยฯ

5. จัดหาระบบรกัษาความปลอดภัยภายในอาคารดวยกลองวงจรปด ระยะที่ 1 ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                    4,000,000 -                4,000,000         สํานักคอมฯ

6. 'จัดหาระบบรกัษาความปลอดภัยภายในอาคารดวยกลองวงจรปด ระยะที่ 2 ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                    5,000,000 -                5,000,000         สํานักคอมฯ

4.2.4   จัดใหมีศูนยบริการขอมูลขาวสารครบวงจร ใหความสําคัญกับการสื่อสารขอมูลและการสรางความเขาใจภายในองคกร และการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณภายนอกองคกร

4.2.5 สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
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รวม แผนดิน รายได สสว ครุศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาการจัดการ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวยงาน
งบประมาณ

8. อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จํานวน 1 หลัง

    งบประมาณทั้งสิ้น 120,000,000 บาท

    ป 2563 ตั้งงบประมาณ 22,200,000 บาท

    ป 2564 ผุกพันงบประมาณ 49,950,000 บาท

    ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 38,850,000 บาท 

    เงนิอกงบประมาณ 9,000,000 บาท

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                  22,200,000 22,200,000     สนอ / มหาวิทยาลัย

สวนกลาง

9. อาคารศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร จํานวน 1 หลัง ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                  30,000,000 30,000,000     สนอ / มหาวิทยาลัย

สวนกลาง

10. อาคารพัฒนานวัตกรรมการเกษตร จํานวน 1 หลัง

     งบประมาณทั้งสิ้น 75,000,000 บาท

     ป 2563 ตั้งงบประมาณ 13,875,000 บาท

    ป 2564 ผุกพันงบประมาณ 55,500,000 บาท

    เงนินอกงบประมาณ 5,625,000 บาท

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                  13,875,000 13,875,000     สนอ / มหาวิทยาลัย

สวนกลาง

11. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงานหองผลิตสื่อ ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                      204,922 -                204,922           สนอ/หนวยโสตฯ

คณะ/สํานัก/สถาบัน

1. โครงการอนุรกัษพลังงาน รอยละความสําเร็จ รอยละ 80                      100,000 -                100,000           สนอ/งานอาคารฯ

โครงการยกระดับคุณภาพดานความสะอาดของมหาวิทยาลัย รอยละความสําเร็จ รอยละ 80                        50,000 -                50,000             สนอ/งานอาคารฯ

โครงการคัดแยกขยะ รอยละความสําเร็จ รอยละ 80                      250,000 -                250,000           สนอ/งานอาคารฯ

โครงการปรบัปรุงหองนํ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 1,3,4 รอยละความสําเร็จ รอยละ 80                      500,000 -                500,000           สนอ/งานอาคารฯ

4.3.2 ปรับภูมิทัศน อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ ใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ

4.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู Green & Clean University

4.3.1 จัดทํามาตรการ/แนวทางการลดใชพลังงานหรือการใชพลังงานทดแทน ประกวดหนวยงานประหยัดพลังงาน

สนอ / มหาวิทยาลัย

สวนกลาง

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ 

    - โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน  บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ  จํานวน 500,000 บาท

    - โครงการปรบัปรุงโรงอาหาร จํานวน 45,000,000 บาท

    - โครงการปรบัปรุงชั้น 1 อาคารศูนยภาษา  ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม จํานวน  18,750,000 บาท 

    - โครงการปรบัปรุงหอง  Micro Teaching  อาคารครศุาสตรและศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย  จํานวน 

800,000 บาท

   - จัดซื้อครภัุณฑเคร่ืองปรับอากาศ  พรอมติดตั้ง  ชั้น 8-15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลง

กรณ จํานวน  6,035,000 บาท

   - ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง แบบเสาเหล็กสูง จํานวน 1,650,000 บาท

   - โครงการจางเหมาปรับปรุงช้ัน 1-2 อาคารศูนยศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม จํานวน 500,000 บาท

   - โครงการจางเหมาปรับปรุงช้ัน 1 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (UBI) จํานวน 400,000 บาท

   - โครงการจางเหมาปรับปรุง ชั้น 1 บริเวณอาคารเรียน เอ 4  จํานวน 500,000 บาท

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

3.5 คะแนน                  74,135,000 74,135,000       -                
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รวม แผนดิน รายได สสว ครุศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาการจัดการ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย หนวยงาน
งบประมาณ

คณะ/สํานัก/สถาบัน

 โครงการสรางบรรยากาศในสถานที่ทํางานที่ดีตอสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา (Healthy

 Workplace)

ความสุขในการทํางาน 4.0 คะแนน                      630,000 -                630,000           630,000            วิทยาศาสตร

โครงการสาํนักรักษคณะพยาบาลและสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดีตอสุขภาพ ความสุขในการทํางาน 4.0 คะแนน                      300,000 -                300,000           พยาบาล

โครงการปรบัปรุงบรรยากาศในสถานที่ทํางาน เชน มุมกาแฟ มุมพักผอน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน

องคกร

จํานวนมุมกาแฟ เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2 แหง                      300,000 -                300,000           สนอ/กองกลาง

4.3.4   สรางบรรยากาศในสถานท่ีทํางานท่ีดีตอสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดลอมดี มีชีวิตชีวา (Healthy Workplace)


