
รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

      317,614,576       163,964,740       136,299,836        17,350,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ 143,855,386         83,602,990           57,802,396           2,450,000           

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 129,847,576         75,161,600           54,615,976           70,000               

               370,000                       -                  300,000                70,000 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว.  มนุษย์  วิทย์  วจก. พยาบาล

Flagship 1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

               300,000                       -                  300,000 KR1.1
M1.1

รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว. มนุษย์ วิทย์

สนับสนุน 1. โครงการหลักสูตรสองภาษา                        -  M1.1 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว.

2. พัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมสอดคล้องต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (reinventing) 70,000 70,000 M1.1 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว.

21,444,532                       -              21,444,532                     -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว. ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. 
พยาบาล

ประเด็น/โครงการ

Flagship  1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0            20,476,104                       -              20,476,104 คณะ

สนับสนุน 1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการท างาน (WIL) 485,700 485,700 คณะ

2. โครงการนิเทศการสอน 482,728                        -  482,728 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว

           95,358,500            72,561,600            22,796,900                     -    รองอธิการบดีด้านบริหาร
รองอธิการบดีด้านวิชาการ

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก พยาบาล 
สสว  สวก สนอ ภาษา คอมฯ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่            21,600,000            21,600,000 M1.3 รองอธิการบดีด้านวิชาการ คอมฯ มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมใช้เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นปฏิบัติ

            1,038,000             1,038,000 M1.4 รองอธิการบดีด้านวิชาการ คณะ

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

รองอธิการบดีด้านวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.3 เตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมใช้ รองรับการสอนออนไลน์ และการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นปฏิบัติ บริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนให้ใช้ร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
เช่น ห้องเรียนสมัยใหม่ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

KR1.2
M1.2

2565

1.1 พัฒนาหลักสูตรข้ามศาสตร์/ปรับปรุงหลักสูตร รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศวางแผนการพัฒนาหลักสูตร 
อาทิเช่น เคมีเวชส าอาง วิทยาการจัดการความงาม วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมหุ่นยนต์ 
ปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจดิจิตัล เป็นต้น

งบประมาณ (บาท)

ประเด็น/โครงการ

1.2 ปรับแผนการเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล ให้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ออกแบบและปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  และ Experience-based learning ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการท างาน (WIL) สหกิจศึกษา ปรับการวัดประเมินผลให้มุ่งเน้นสมรรถนะ outcome-based 
education

KR1.2
M1.2

รองอธิการบดีด้านวิชาการ

KR1.2 
M1.2



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ 2565

งบประมาณ (บาท)

สนับสนุน 1. โครงการปรับปรุงห้องเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการใช้ภาษา                150,000                150,000                     -   

2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิบัติ (งบประมาณแผ่นดิน 2565) 72,570,500            72,561,600                   8,900                     -   M1.3 
M1.4

รองอธิการบดีด้านวิชาการ คณะ

            1,246,990                       -               1,246,990                     -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว. ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. 
พยาบาล

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการประเมินมาตรฐานบัณฑิตด้วย Exit Exam                686,990                686,990 คณะ

2. โครงการสอบวัดสมรรถนะรายช้ันปี 560,000                       -   560,000 KR1.2
M1.5

รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว

            4,415,090             2,600,000             1,815,090                     -    รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว. ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. 
พยาบาล ภาษา คอมฯ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการ Upskill/Reskill อาจารย์เพ่ือรองรับหลักสูตรใหม่             3,100,000             2,600,000                500,000 M1.6 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว.  ภาษา

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้อิงฐานสมรรถนะ (การสอน การวัดประเมินผลการสร้างส่ือ) 1,000,000                       -   1,000,000 M1.2 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว

สนับสนุน 1. โครงการ "เปล่ียนครูให้เป็นโค้ช"                315,090                       -                  315,090 M1.6 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว มนุษย์

5,672,600                       -               5,672,600                     -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ
รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. พยาบาล 
สสว. วิจัย สนอ. UBI

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ

772,600                       -   772,600 M1.2 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว. วจก สนอ

สนับสนุน 1. ทุนนักศึกษา (กองทุน)             4,900,000             4,900,000                     -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ
รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

1.6 ส่งเสริมการแสดงศักยภาพของนักศึกษา สนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

1.4 สร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา ประเมินมาตรฐานความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรด้วย Exit Exam
ก าหนดมาตรฐานความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ของนักศึกษาแต่ละสาขา ก ากับติดตามให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน วัดประเมินผล
ก่อนส าเร็จการศึกษา

1.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพรองรับหลักสูตรใหม่ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการจัดการ
เรียนการสอนสมัยใหม่
Upskill อาจารย์เพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่ เปล่ียนอาจารย์ให้เป็นโค้ช ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งผลลัพธ์ ศูนย์
พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

ภาษาM1.4

รองอธิการบดีด้านวิชาการKR1.2
M1.5



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ 2565

งบประมาณ (บาท)

            1,339,864                       -               1,339,864                     -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ
รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. พยาบาล 
สสว. ภาษา คอมฯ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการส่งเสริมการสอนออนไลน์ จัดท าส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จัดท าบทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ             1,339,864                       -               1,339,864                     -   คอมฯ

Platform 2 เสริมสร้างคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 10,971,410           8,441,390            2,530,020            -                   

            1,031,860                400,000                     -   

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระราโชบาย             1,031,860             1,031,860                       -                       -    รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา ศิลปะ สนอ

สนับสนุน 1. โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการท างาน 400,000 -                     400,000 รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา สนอ. 

               300,000                       -                  300,000                     -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ  สสว. มนุษย์ วิทย์ วจก. ภาษา

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง เสริมสร้างทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21

               300,000                       -                  300,000 M1.1
M1.2

รองอธิการบดีด้านวิชาการ  สสว.

            1,831,224             1,710,924                120,300                     -    รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะ ศิลปะ สนอ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน             1,710,924             1,710,924                       -   คณะ ศิลปะ สนอ

สนับสนุน 1. โครงการ รู้คิด รู้ใช้ สร้างวินัยการออม 41,150 -                     41,150 รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา สนอ

2. โครงการ ขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร 79,150 -                     79,150 รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา สนอ

1.7 พัฒนา online education 
สนับสนุนให้อาจารย์สอนและจัดท าส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จัดท าบทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ

            1,431,860 รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา

2.2 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21
พลิกโฉมด้วย new platform GE ประกอบด้วยสหศาสตร์ next generation 21st skills ให้นักศึกษาเลือก short courses ท่ีสนใจ
 สร้างมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ พร้อมด ารงชีวิตและ การประกอบอาชีพ มี entrepreneurship

2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย 
“มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม มีงานท า – มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี”

2.3 เสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และจิตส านึกในการพัฒนา ท้องถ่ิน
เช่น กิจกรรมวิศวกรสังคม

M1.7

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. พยาบาล 
ศิลปะ สนอ

รองอธิการบดีด้านวิชาการ

รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์
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งบประมาณ (บาท)

            4,394,676             2,684,956             1,709,720                     -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ
รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. พยาบาล 
สสว. ภาษา คอมฯ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับศตวรรษท่ี 21             2,684,956             2,684,956                       -                       -   ภาษา วิทย์

2. โครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี digitalization & digital skills                934,250                       -                  934,250 KR1.2
M2.2

รองอธิการบดีด้านวิชาการ
รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

คอมฯ

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้าน IT 775,470 775,470 คณะ

            3,013,650             3,013,650                       -                       -   รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

UBI

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการ NPRU Start-up             3,013,650             3,013,650                       -                       -   UBI วิทย์ฯ

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต 3,036,400            -                     656,400               2,380,000           

150,000               -                     -                     150,000             รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว.

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการพัฒนาระบบหลักสูตรปริญญาสะสมหน่วยกิต (credit bank) (reinventing)                150,000              150,000 M3.2 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว.

3.1 พัฒนาระบบหลักสูตรปริญญาสะสมหน่วยกิต (credit bank) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย  (reinventing)
เกิดระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตท่ีเช่ือมโยงสมรรถนะอาชีพและระบบการศึกษาเข้าด้วยกัน สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ 
ทดลองน าร่องจัดการเรียนการสอนเป็นโมดูล

2.5 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและสนับสนุนนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ท่ีมีศักยภาพให้เป็น Startup

2.4 เสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี digitalization & digital skills ยกระดับ English proficiency 
skills และ/หรือภาษาท่ี 3

รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ

รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

M2.1

M2.3

M1.2 รองอธิการบดีด้านวิชาการ



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ 2565

งบประมาณ (บาท)

            2,276,400                       -                   46,400            2,230,000 รองอธิการบดีด้านวิชาการ
รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. พยาบาล 
สสว. ภาษา คอมฯ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร non-degree (reinventing )             2,276,400                       -                   46,400            2,230,000 M3.1 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว. พยาบาล

               610,000                       -                  610,000                     -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ
รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. พยาบาล 
สสว. ภาษา คอมฯ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการสนับสนุนการจัดท าบทเรียนออนไลน์เพ่ือเข้าสู่ Thai MOOC                510,000                       -                  510,000 M3.3 รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

คอมฯ

2. โครงการ กศ.พป. Hybrid                100,000                100,000 M3.2 รองอธิการบดีด้านวิชาการ สสว.

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก 9,439,275            9,391,275            48,000                -                   

Platform 4 ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้             2,123,025             2,123,025                       -                       -   

            2,021,925             2,021,925                       -                       -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ สสว.

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ (Internal Education)             2,021,925             2,021,925

               101,100                101,100                       -                       -   รองอธิการบดีด้านวิชาการ ครุศาสตร์

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการค่ายสร้างครู คุณลักษณะ 4 ประการ ด้วยนวัตกรรม                 75,200                 75,200                       -   M4.1 รองอธิการบดีด้านวิชาการ ครุศาสตร์

สนับสนุน 1. โครงการหอพักนักศึกษาครู 10,000 10,000 M4.1 รองอธิการบดีด้านวิชาการ ครุศาสตร์

2. พัฒนานักศึกษาครุศาสตร์ให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย 15,900 15,900 M4.1 รองอธิการบดีด้านวิชาการ ครุศาสตร์

4.1 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความรอบรู้ ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะและจิตวิญญาณความเป็นครู ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศด้วย school-integrated learning ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครุศาสตร์

3.2 สร้างหลักสูตร non-degree เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ หรืออาชีพ upskill/reskill บุคลากรภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า 
ประชาชนทุกช่วงวัย
เร่งสร้างหลักสูตร non-degree เพ่ือเร่งรัดสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสริมสร้าง skills sets ตามความ
ต้องการของหน่วยงานภาคเอกชน และเสริมทักษะ สมรรถนะใหม่ ให้กับบุคลากรหน่วยงาน ประชาชน และศิษย์เก่า เช่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคม สร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย  new normal business, startup, AI for SMEs,
 AI for kids เป็นต้น

3.3 สร้างระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา น าร่องการจัดการเรียนการสอน กศ .พป.Hybrid

4.2 ส่งเสริมบัณฑิตครูให้สามารถประยุกต์ใช้หลักคุณลักษณะ 4 ประการ เพ่ือการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

KR2.2
KR2.3

ครุศาสตร์รองอธิการบดีด้านวิชาการ



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ 2565

งบประมาณ (บาท)

            7,316,250             7,268,250                 48,000                     -   

            5,696,000             5,696,000                       -                       -   รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ วิจัย

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 2,196,000            2,196,000            KR2.4
M5.1

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์

2. โครงการพัฒนาส่ือวีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,000,000            1,000,000            M5.2 รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียน ตชด. และ อพ.สธ. 2,500,000            2,500,000            -                     KR2.4
M5.1

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิจัย

            1,620,250             1,572,250                 48,000                     -   รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วิจัย

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการยกระดับคุณภาพครูประจ าการ บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า (External Education)             1,620,250             1,572,250                 48,000 KR2.4
M5.2

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ วิทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 41,753,530           18,401,700           9,201,830            14,150,000         

Platform 6 Research and Innovation for Community and Nation 23,351,830           -                     9,201,830            14,150,000         

            3,888,080                       -               3,888,080                     -    รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. พยาบาล 
สสว. วิจัย

ประเด็น/โครงการ

Flagship โครงการสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า             3,888,080         3,888,080 KR3.3
M6.1 M6.5

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิจัย

6.1 สนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า
สร้างคุณภาพการศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถ่ิน

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการ โดยเฉพาะศิษย์เก่า และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่
ให้สอดรับกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
พัฒนาครูด้วยกระบวนการ coaching and mentoring

Platform 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีโรงเรียนในพระราชด าริ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ลดความเหล่ือมล้ าทางด้านการศึกษา

5.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนท้ังระบบตามจุดท่ีควรพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีด้วยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ 2565

งบประมาณ (บาท)

            1,000,000                       -               1,000,000                     -   รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

ครุศาสตร์ มนุษย์ วิทย์ วจก. พยาบาล 
สสว. วิจัย

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์                500,000           500,000 M6.1 M6.2
M6.3 M6.4

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิจัย

สนับสนุน 1. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 500,000 500,000 KR3.3
M6.1 M6.5

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิจัย

       18,463,750.00                       -               4,313,750      14,150,000.00 M6.1 M6.2 
M6.3  M6.4 

M6.16

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิทย์ วจก. พยาบาล วิจัย

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ            18,463,750         4,313,750          14,150,000 M6.1 M6.2
M6.3 M6.4

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิจัย

           18,401,700            18,401,700                       -                       -   

           16,647,600            16,647,600                       -                       -    รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม
รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน

มนุษย์ วิทย์ วจก. วิจัย

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก             4,149,500             4,149,500                       -   KR3.1 KR3.2
KR3.3 M7.1

รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน วิจัย

2. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a 
Marketplace)

            6,398,100             6,398,100                       -   KR3.1 
M7.2

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิจัย

สนับสนุน 1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจังหวัดนครปฐมเพ่ือเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถ่ิน                600,000                600,000  M7.1 รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน ศิลปะ

2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถ่ิน             3,000,000             3,000,000                       -    M7.1 รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน วิจัย

3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง             2,500,000             2,500,000                       -    M7.1 รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน วิทย์ ศูนย์การเรียนรู้

Platform 7 Smart Community 
 ลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

7.1 ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเท่ียว
สร้างนวัตกรรมชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมการสร้างคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

6.3 สนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ

6.2 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ 2565

งบประมาณ (บาท)

            1,254,100             1,254,100                       -                       -    รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน มนุษย์ วิทย์ พยาบาล วิจัย ศิลปะ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ             1,254,100             1,254,100                       -   KR3.2
M7.1

รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน  พยาบาล

               500,000                       -                       -   

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการส่งเสริมต าบลความดีวิถี "บวร"                500,000                500,000 M7.1 รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน ศิลปะ

122,566,385         52,568,775           69,247,610           750,000             

         122,566,385            52,568,775            69,247,610              750,000

           26,209,070             1,057,875            25,151,195                     -    รองอธิการบดีด้านบริหาร ทุกหน่วยงาน

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน             1,803,200                       -               1,803,200 KR4.1 
M8.1

รองอธิการบดีด้านบริหาร สนอ.

2. โครงการส่งเสริมการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                854,400                       -                  854,400 KR4.2 
M8.1

รองอธิการบดีด้านบริหาร สนอ. วจก

3. โครงการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่                398,425                398,425 M8.1 รองอธิการบดีด้านบริหาร สนอ.

สนับสนุน 1. โครงการพัฒนาอาจารย์สถาบันภาษาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ                 95,170                 95,170 M8.1 รองอธิการบดีด้านบริหาร ภาษา

2. ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัย             2,000,000             2,000,000 KR4.2 รองอธิการบดีด้านบริหาร สนอ

3. การสนับสนุนทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์            20,000,000            20,000,000 รองอธิการบดีด้านบริหาร พยาบาล

4. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์             1,057,875             1,057,875                       -                       -   

                        -   

7.2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ สร้างจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุใน
ชุมชน สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ

Platform 8 Smart University 
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สร้างความเข้มแข็งภายใน พัฒนาคน การจัดการเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการ และยกระดับเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิ
จิตัล

8.1 เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ คณาจารย์ บุคลากร และเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะในงานท่ีปฏิบัติ สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง เสริมสร้างจิต
บริการ และความผูกพันธ์ในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

มนุษย์ วิจัย สวก. ศิลปะ7.3 อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาส่ิงแวดล้อม ติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนท้องถ่ินและสร้างพลเมืองท่ีดีของสังคม

พัฒนาส่ิงแวดล้อมธรรมชาติท่ีเก้ือกูลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในชุนชน สร้างนวัตกรรม เพ่ือจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมขน ส่งเสริมการเข้าถึง
และรู้เท่าทันเทคโนโลยีให้กับประชาชน เสริมสร้างทัศนคตีท่ีดีและถูกต้อง เป็นพลเมืองท่ีดีของบ้านเมือง

               500,000

M8.1 รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

ภาษา

รองอธิการบดีด้านวิจัยและ

นวัตกรรม
รองอธิการบดีด้านท้องถ่ิน



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ 2565

งบประมาณ (บาท)

           11,250,000             2,000,000             8,500,000              750,000 รองอธิการบดีด้านบริหาร
รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

สนอ. คอมฯ

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1.  โครงการ Re-design ระบบบริหารจัดการ (reinventing)                750,000              750,000 M8.2 รองอธิการบดีด้านบริหาร สนอ.

2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร             2,000,000             2,000,000 M8.2 รองอธิการบดีด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

คอม

3. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัย (ERP)
(วงเงินงบประมาณ 15 ล้าน ปี 2563 : 3 ล้าน, ปี 2564 : 7 ล้าน, ปี 2565 : 5 ล้าน)

            8,500,000             8,500,000 M8.2 รองอธิการบดีด้านบริหาร สนอ. คอมฯ

               750,000                       -                  750,000                     -    รองอธิการบดีด้านบริหาร ทุกหน่วยงาน

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University                750,000                750,000 KR 4.3 รองอธิการบดีด้านบริหาร สนอ งานบุคคล

           84,077,315            49,510,900            34,566,415                     -    รองอธิการบดีด้านบริหาร ทุกหน่วยงาน

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ 30,551,915           -                     30,551,915           -                   มหาวิทยาลัยส่วนกลาง สวก

    -โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ อาคารเรียน เอ 1               6,500,000               6,500,000

   -โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  อาคารเรียน เอ 6               2,500,000               2,500,000

   -โครงการปรับปรุงห้องเรียน  ช้ัน 5-15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

              3,500,000

   โครงการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่             18,051,915             18,051,915 สวก

8.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนของมหาวิทยาลัย
Re-design ระบบบริหารจัดการ สร้างนวัตกรรมบริหารจัดการองค์กร พัฒนาระบบสารสนเทศเต็มรูปแบบเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ลดข้ันตอนการท างานและค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

8.4 ปรับโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการท่ีรวดเร็วรองรับการเปล่ียนแปลง
วางระบบการปรับปรุงซ่อมแซมให้รวดเร็ว เตรียมการโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ การเรียนการสอนออนไลน์ และการให้บริการนักศึกษาแบบออนไลน์ อาทิเช่น student central online 
service, co-working space เป็นต้น

8.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University 
ปรับภูมิทัศน์ อาคาร สภาพแวดล้อม ให้เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ปลอดภัย ร่มร่ืน ปราศจากมลพิษ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม สร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานท่ีดีต่อสุขภาพ (healthy workplace) จัดท ามาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานหรือ
การใช้พลังงานทดแทน ประกวดหน่วยงานประหยัดพลังงาน รณรงค์การใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า zero-waste

KR 4.1
M8.3

รองอธิการบดีด้านบริหาร



รวม งบแผ่นดิน งบรายได้ อ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์

ผู้ก ากับ หน่วยงานกลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ 2565

งบประมาณ (บาท)

สนับสนุน โครงการก่อสร้างอาคารและการปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง            53,525,400            49,510,900             4,014,500                     -   M8.3 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

(1) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร  1 หลัง (2563-2566)             20,816,200             19,254,900               1,561,300

วงเงินท้ังส้ิน 102,645,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ  6,791,400 บาท เงินงบประมาณ 95,853,700   บาท 
     ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 16,650,000 บาท 
     ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 20,641,600 บาท เงินนอกงบประมาณ 3,023,600 บาท 
     ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 19,254,900 บาท เงินนอกงบประมาณ 1,561,300 บาท 
     ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 39,307,200 บาท เงินนอกงบประมาณ 2,206,500 บาท

(2) อาคารพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง (2563-2565)             12,972,000             11,999,100                 972,900

    วงเงินท้ังส้ิน 64,860,000 บาท 
          เงินนอกงบประมาณ 4,864,500 บาท เงินงบประมาณ 59,995,500 บาท 
     ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 10,406,300 บาท 
     ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 37,590,100 บาท เงินนอกงบประมาณ 3,891,600 บาท 
     ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 11,999,100 บาท เงินนอกงบประมาณ 972,900 บาท

(3) อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล  1 หลัง (2565-2566)             19,254,900             18,256,900               1,480,300

    วงเงินท้ังส้ิน 98,686,000 บาท 
          เงินนอกงบประมาณ 7,401,500 บาท เงินงบประมาณ 91,284,500 บาท 
     ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 18,256,900 บาท เงินนอกงบประมาณ 1,480,300 บาท 
     ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 73,027,600 บาท เงินอกงบประมาณ 5,921,200 บาท

               280,000                       -                  280,000                     -    รองอธิการบดีทุกด้าน ทุกหน่วยงาน

ประเด็น/โครงการ

Flagship 1. โครงการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ UI  & SDG                280,000                       -                  280,000                     -   KR2.1
KR3.1
KR3.2
KR4.3

รองอธิการบดีทุกด้าน สนอ

8.5 ยกระดับมหาวิทยาลัย ขับเคล่ือนเข้าสู่การจัดอันดับ 
น ามหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับท่ีดีข้ึนของ Times Higher Education IMact Ranking, UI Green Metrics University 
Ranking, Webometrics ฯ


