เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙
ระเบียบวาระ ๔.๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

2

ปรัชญา (Philosophy)
"การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา
พัฒนาท้องถิ่น"

3

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี
และเป็นคาตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”

4

พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดาริ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมนุม ท้องถิ่น

5

ค่านิยมหลัก
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทางานและการสื่อสารหลาย
รูปแบบ หมายถึง การทางานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุ่งพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
P - Professional การทางานแบบมืออาชีพหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
R - Responsibility การทางานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
รักษาคุณภาพและมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
U - Unity การประสานสามัคคี หมายถึง การทางานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่าย และเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

6

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

7

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทางานใน
ประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มศี ักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ พร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะบัณฑิต มรน. ทีพ่ ึงประสงค์
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. ขยัน อดทน มีวนิ ัยและมีความรับผิดชอบ 3. รู้จกั คิดวิเคราะห์หาเหตุผล 4. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและทางานเป็นทีมได้ 6. มีอตั ลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิน่
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ
รวม

1.พัฒนามาตรฐานวิชาการ
ตัวชี้วดั 1.1 บัณฑิตระดับ
ร้อยละ 78 1.1 ให้ความสาคัญกับเรื่องกรอบมาตรฐาน
ปริญญาตรีที่ได้งานทา/ศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
ต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี
เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ เร่งนาร่องในกลุ่ม
วิชาชีพที่เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ให้มี
คุณลักษณะพร้อมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition
Arrangement: MRA)
ตัวชี้วดั 1.7 จานวนหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการทางาน(Work
Integrated Learning : WIL)

1.โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้เทียบเคียงกับต่างประเทศและให้มี
คุณลักษณะพร้อมตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition
Arrangement: MRA)

2 หลักสูตร 1.2 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาให้
1.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ Work Integrated Learning
กับการทางาน (Work Integrated Learning)
พัฒนาให้เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน
และอุตสาหกรรม (Community & Industrial
Links)
- ปรับหลักสูตรให้สนับสนุนการเรียนการสอน
แบบ Work Integrated Learning
- สนับสนุนโครงการ Talent mobility โดยส่ง
คณาจารย์เข้าไปฝังตัวในหน่วยงานทั้งภาคธุรกิจ
และชุมชน
- ส่งนักศึกษาเข้าไปทางานร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ภาคธุรกิจและชุมชน
- วางแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
- กาหนดแนวทางการประเมินภาระงานสาหรับ
อาจารย์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผ่นดิน
รายได้
3,270,240 33,862,400
3,270,240 12,862,400
1,000,000 1.จานวนหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาให้
เทียบเคียงกับต่างประเทศ
และให้มีคุณลักษณะพร้อม
ตามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพ
(Mutual Recognition
Arrangement: MRA)
1,000,000

1.หลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอบแบบWork
Integrated Learning

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

4

ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

สสว./คณะ

2

ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

สสว./คณะ

หน่วย

เป้าหมาย

จานวน
หลักสูตร

จานวน
หลักสูตร

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั 1.8 จานวนหลักสูตร
ใหม่ที่มีการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ

1 หลักสูตร 1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นการบูรณาการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์
ระหว่างศาสตร์เพือ่ ตอบสนองการสร้างองค์
เพือ่ ตอบสนองความต้องการในพืน้ ที่
ความรู้หรือนวัตกรรมที่เพิม่ มูลค่าผลผลิต การค้า
ชายแดน การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและ
การบริการท่องเที่ยว

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
1,000,000

ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย

1.จานวนหลักสูตรบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความต้องการในพืน้ ที่

จานวน
หลักสูตร

2

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล
ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
สสว./คณะ

- แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการเชิงราบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ ขับเคลื่อนการบูรณา
การศาสตร์
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
- พัฒนาหลักสูตร เช่น วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมอาหาร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาการข้อมูล การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน
ตัวชี้วดั 1.9 จานวนหลักสูตร
สองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

1 หลักสูตร 1.4 เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น
สองภาษาหรือนานาชาติ

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษา

1,000,000

1.จานวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
สองภาษา

จานวน
หลักสูตร

1

ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

สสว./คณะ

ตัวชี้วดั 1.10 จานวนหลักสูตร
ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น

1 หลักสูตร 1.5 การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตร
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวตาม
ระยะสั้น ระยะยาว หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตาม ความต้องการของท้องถิ่น
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ด้าน
การแพทย์ การแพทย์ทางเลือก ทันตแพทย์
เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล
วัฒนธรรมไทยสาหรับครูต่างชาติ การดูแล
ผู้สูงอายุ การสอนภาษาอังกฤษสาหรับครูประถม
การเป็นผู้ประกอบการ สปาและนวดแผนไทย
การเกษตรในวิถีคนเมือง การจัดสวน การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธุรกรรมการเงิน
กฎหมายในชีวติ ประจาวัน กฎหมายธุรกิจ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดการร้านค้าปลีก
ประกอบอาหารพืน้ บ้าน วิทยากรชุมชน ฯ

2,000,000

1. จานวนหลักสูตรระยะสั้น
ระยะยาวตามความต้องการ
ของท้องถิ่น

จานวน
หลักสูตร

3

ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

สสว./คณะ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั 1.5 นักศึกษาที่ผ่าน
มาตรฐานทางภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ตัวชี้วดั 1.6 นักศึกษาที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร/ผ่านมาตรฐาน
ทางด้าน IT

ตัวชี้วดั 1.3 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอน

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

ร้อยละ 30 1.6 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ
1. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และทักษะ
ทางด้าน IT
- ปรับกิจกรรมในการเรียนการสอนที่เน้นภาระ
งาน(Task-based)และการวัดและประเมินผล
ความสามรถของผู้เรียน IT
- พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษา
ตามระดับความสามารถในกรอบสภายุโรป
- สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตร
ทางด้านภาษาและ IT
ร้อยละ 5 - สนับสนุนโครงการพิเศษ เช่น โครงการ
2. โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและยกเว้นการผลการเรียน
รายวิชาพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ เป็นต้น

4.375
คะแนน

2. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
2.1 ผลักดันให้สาขาวิชาพัฒนาโครงการเรียนรู้ 1.โครงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
ร่วมกับชุมชนโดยมุ่งเน้นโครงการที่เกิดประโยชน์
ต่อนักศึกษาและชุมชน
2.2 พัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเป็น
มนุษย์และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วดั 1.4 รางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติของ
นักศึกษา

งาน/โครงการ

5 รางวัล

2.3 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ

1. โครงการพัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเป็นมนุษย์
และพลเมืองที่ดีของโลก มีทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21

1.โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาเข้าการร่วม
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
3,270,240 6,462,400

400,000

-

เป้าหมาย

1.ร้อยละของนักศึกษาทั่วไป
ที่จบปีการศึกษา 2559 ระดับ
B1/นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2

ร้อยละ

30

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
กิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

80

1. นักศึกษาที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร/ผ่าน
มาตรฐาน IT

ร้อยละ

7

ผศ.ดร.สุวมิ ล สานักคอมฯ /คณะ
มรรควิบูลย์ชัย

จานวน
หลักสูตร

20

ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

สสว./คณะ/ศูนย์
ศึกษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม

ร้อยละของ
รายวิชา

80

ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

สสว./คณะ

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ร้อยละของ
การปรับปรุงการเรียนการสอน รายวิชา

30
ผศ.สมหมาย
เปียถนอม
อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สสว./คณะ/

1.ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงวิธกี ารจัดการเรียน
การสอนในหมวดรายวิชา
การศึกษาทั่วไป

3,000,000
3,000,000

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
สถาบันภาษา
/คณะ

หน่วย

21,000,000
1,000,000 1. ร้อยละของหลักสูตรที่
ดาเนินการให้มีกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน
2,000,000

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล
ผศ.ดร.สุวมิ ล
มรรควิบูลย์ชัย

ตัวชี้วัด

1.จานวนรางวัลที่ได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

จานวน
รางวัล

10

สนอ.(กองพัฒฯ)

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั 1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

เป้าหมาย
4.375
คะแนน

กลยุทธ์/มาตรการ
2.4 สนับสนุนกิจกรรมที่พฒ
ั นาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์

งาน/โครงการ
1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกที่พฒ
ั นา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
1,000,000

2. โครงการ กีฬา พ.จ.น.ก.

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล
ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
สสว./คณะ

80

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

สนอ.(กองพัฒฯ)

ร้อยละ

80

อ.ชัยยุธ
มณีรัตน์

ร้อยละ

60

ผศ.สมหมาย
เปียถนอม

สสว./คณะ/

หน่วย

เป้าหมาย

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

เรื่อง

50

อ.ดร.อัมรินทร์
อินทร์อยู่

สถาบันวิจัยฯ/
คณะ/ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาจังหวัด
นครปฐม

ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย

1.ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการที่สนับสนุนกิจกรรม
ที่พฒ
ั นาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

ร้อยละ

85

1,000,000

2. ร้อยละของหลักสูตรที่
ดาเนินการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์

ร้อยละ

6,500,000

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านกีฬา

3,500,000

2. ร้อยละของประเภทการ
แข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด้านวิชาการ

สนอ.
(กองพัฒฯ)
(งานอาคารฯ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: วิจัยและบริการวิชาการเพือ่ มุ่งเป็นแหล่งความรูท้ ี่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 2 : ประชาชนในท้องถิ่นรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ
รวม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วดั 2.1 งานวิจัยและการ
50 งานวิจัย 1.1 สนับสนุนการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ฐานความรู้เพือ่ หาคาตอบให้ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้น
โจทย์ปัญหาของท้องถิ่น
การวิจัยเพือ่ ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น
- ระบบพีเ่ ลี้ยงนักวิจัย
ตัวชี้วดั 2.2 งานวิจัยประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ร่วมกับ SME/
ภาคอุตสาหกรรม

15 งานวิจัย 1.2 ส่งเสริมการวิจัยร่วมเชิงพาณิชย์/
ภาคอุตสาหกรรม

1. โครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้และเพิม่ มูลค่า
ให้ท้องถิ่น ชุมชน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผ่นดิน
รายได้
49,301,100 12,402,850
25,992,300 12,402,850
12,402,850 1. งานวิจัยและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์
ปัญหาของท้องถิ่น

2. โครงการวิจัยเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ

22,492,300

2. จานวนงานวิจัยที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่

เรื่อง

120

3. โครงการวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการ
ผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหา
4. โครงการวิจัยเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

1,500,000

3. งานวิจัยประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ร่วมกับ SME/
ภาคอุตสาหกรรม

เรื่อง

15

2,000,000

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ

2. สร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอกเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ตัวชี้วดั 2.1 งานวิจัยและการ
50 งานวิจัย 2.1 ส่งเสริม สร้างเครือข่ายเชิงประเด็นในพืน้ ที่ 1. โครงการพัฒนาผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
วิชาการที่มีจุดเน้นเพือ่ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
โจทย์ปัญหาของท้องถิ่น
เข้มแข็ง
ตัวชี้วดั 2.3 ชุมชนต้นแบบที่มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองที่ดี

ตัวชี้วดั 2.4 ผู้ประกอบการราย
ใหม่

8 ชุมชน

10 ราย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผ่นดิน
รายได้
23,308,800
2,260,800
1. จานวนเครือข่ายที่เกิดขึ้น
ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

เป้าหมาย

เครือข่าย

5

อ.ดร.อัมรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
อินทร์อยู่
(สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวฯ)

กิจกรรม

10

อ.ดร.อัมรินทร์
อินทร์อยู่

สถาบันวิจัยฯ

อ.ดร.อัมรินทร์
อินทร์อยู่

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัย/ศูนย์
ศึกษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม

2. โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ
เศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก

4,500,000

3. โครงการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะสาหรับควบคุม
ระบบฟาร์มอัตโนมัติ

4,918,000

2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ มีสุขภาวะที่ดี โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในชุมชนท้องถิ่นด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

6,630,000

1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ในชุมชนท้องถิ่นด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ

80

อ.ดร.อัมรินทร์
อินทร์อยู่

2.3 สนับสนุนการเพิม่ ขีดความสามารถของครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1,000,000

1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ร้อยละ

80

- 1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่

ร้อยละ

80

ราย

10

อ.ดร.อัมรินทร์
คณะครุศาสตร์
อินทร์อยู่
อ.ชัยยุธ
คณะครุศาสตร์
มณีรัตน์
ผศ.ดร.สุวมิ ล สานักคอมพิวเตอร์
มรรควิบูลย์ชัย
ผศ.สมหมาย
สสว./คณะ/UBI
เปียถนอม/
อ.การุณย์
ด่านประดิษฐ์

2. โครงการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ Coaching &
Mentoring
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษา
2.4 พัฒนานักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นให้ 1. โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
(งบ สกอ.)

2.จานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากเครือข่าย

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วย

2,000,000
2,000,000
-

2. จานวนผู้ประกอบการราย
ใหม่

(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

หน่วย

เป้าหมาย

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

หน่วย

เป้าหมาย

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

ร้อยละ

80

2. จานวนเครือข่ายการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี

เครือข่าย

3

3. กิจกรรม/โครงการความ
ร่วมมือระหว่างสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
และสานักศิลปะวัฒนธรรม

กิจกรรม/
โครงการ

3

ชุมชน

2

ร้อยละ
ความสาเร็จ

80

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรูอ้ ารยธรรมทวารวดี
เป้าประสงค์ 3 : นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั 3.2 โครงการความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภายใน
จังหวัดเพือ่ พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทวารวดี

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ

รวม
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
8 โครงการ 1.1 ส่งเสริมนักศึกษาและท้องถิ่นในการอนุรักษ์ 1. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณีไทย
ไทย ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีเพือ่ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจาจังหวัด

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผ่นดิน
รายได้
2,000,000
2,000,000
1,250,000
- 1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีไทย
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี

- บูรณาการองค์ความรู้ (วิจัย/บริการวิชาการ/
ปราชญ์ท้องถิ่น) เพือ่ จัดทาเป็นฐานข้อมูลและ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมให้เป็นที่แพร่หลาย

อ.การุณย์
สานักศิลปะฯ/คณะ
ด่านประดิษฐ์

- ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการ
ท่องเที่ยวจากสถานที่จริงเพือ่ ให้นักศึกษาซึมซับ
ความเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วดั 3.3 จานวนชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมเป็น
ต้นแบบวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั 3.1 ความสาเร็จของ
การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้
อารยธรรมทวารวดี

1.2 สร้างเครือข่ายภายในจังหวัด เพือ่ อนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม
2 ชุมชน 1.3 สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนต้นแบบวัฒนธรรม 1. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบและศูนย์กลางการ
เรียนรู้อารยธรรมทวารวดี
ระดับ 4

1.4 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี

750,000

- 1. จานวนชุมชนต้นแบบ
วัฒนธรรม
2. ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดตั้งศูนย์กลางการ
เรียนรู้อารยธรรมทวารวดี

อ.การุณย์
ด่านประดิษฐ์

สานักศิลปะฯ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้

หน่วย

เป้าหมาย

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

หน่วย

เป้าหมาย

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

ร้อยละ

80

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

สนอ.(ส่วนกลาง)

2. ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
เข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร

ร้อยละ

10

3. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

ร้อยละ

60

จานวนทุน

10

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรูท้ ี่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 4 : เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั 4.1 ระดับความสาเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

ระดับ 4

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ

รวม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนา
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลเพือ่ ดาเนินการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.2 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารใน
อนาคต

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผ่นดิน
รายได้
117,591,900 142,195,800
979,300
16,228,100
- 7,707,400 1. ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดตั้งหน่วยงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

2. โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากร

6,000,000

1.3 ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เฉพาะด้านเพือ่ ให้สามารถสร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมที่เพิม่ มูลค่าผลผลิต การผลิต การแปร
รูปสินค้าเกษตร การบริการท่องเที่ยว รวมถึง
รองรับการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
ตัวชี้วดั 4.5 อาจารย์ที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

4. จานวนอาจารย์ /
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาใหม่

ร้อยละ 50 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และบุคลากรเพือ่ ให้มี ภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และบุคลากรเพือ่ ให้มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. โครงการประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุน
เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วดั 4.4 อาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 30 1.5 เร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์

1.โครงการเร่งพัฒนาและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์

1,520,700

1. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบ
ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ร้อยละ

50

ผศ.ดร.สุวมิ ล
มรรควิบูลย์ชัย

สถาบันภาษา

1,000,000

1. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการสนับสนุน
ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

70

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

สนอ.(ส่วนกลาง)

2. อาจารย์ที่ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คน

20

979,300

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั 4.2 ความสุขในการ
ทางาน

เป้าหมาย
ระดับ 4

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2.1 สร้างสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ 1.โครงการสังคมและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วยการมีส่วน
ร่วมและหลักธรรมาภิบาล
3.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับ

2.2 พัฒนาระบบการทางานเพือ่ ลดขั้นตอนการ 1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย
ทางาน เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ให้บริการที่ เทคโนโลยี
สะดวก รวดเร็ว ด้วย E-office มุ่งสู่ E-university ปี 2560 7,000,000 บาท
ปี 2561 8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
แผ่นดิน
รายได้
8,928,200
300,000 1. จานวนกลุ่ม/เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
300,000 2. จานวนกิจกรรมการมีส่วน
ร่วม
1,000,000 3. ร้อยละความสาเร็จของ
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
4. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ
7,000,000 1. จานวนระบบที่นามาใช้ใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

2. พัฒนาสื่อ/บทเรียนออนไลน์ต้นแบบ
ตัวชี้วดั 4.6 ความสาเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green
and Clean University
ตัวชี้วดั 4.3 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

ระดับ 4

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์มุ่งสู่ Green and Clean University
3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานของ 1. โครงการ Green and Clean University
มหาวิทยาลัยเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green
growth)

4.25 คะแนน - พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย
- สร้างจิตสานึกนักศึกษา บุคลากรให้ตระหนัก
ในความรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.2 สร้างบรรยากาศทางวิชาการทั้งในและนอก
ห้องเรียน

2. โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

สนอ.(ส่วนกลาง)

เป้าหมาย

กลุ่ม/
เครือข่าย
กิจกรรม

10

ร้อยละ

60

ร้อยละ

80

ระบบ

1

ผศ.ดร.สุวมิ ล สานักคอมพิวเตอร์
มรรควิบูลย์ชัย

ร้อยละ

80

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

สนอ./ส่วนกลาง

ระดับ

4

อ.ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว

สนอ./ส่วนกลาง

5

328,200
116,612,600
-

117,039,500
2,000,000 1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ

116,612,600

93,975,000 2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากร

สิ่งก่อสร้างผูกพัน
2.1 ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง
งบประมาณทั้งสิ้น 62,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 4,792,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 11,820,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 19,641,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 26,206,100 บาท

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วย

19,641,100

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ
2.2 อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์และศูนย์สาธิต
การศึกษาปฐมวัย 1 หลัง
งบประมาณทั้งสิ้น 79,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 5,961,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 14,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 17,621,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 41,097,100 บาท
2.3 อาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน 1 หลัง
งบประมาณทั้งสิ้น 52,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 4,423,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 10,911,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 15,874,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 21,440,800 บาท

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
41,097,100

15,874,400

2.4 อาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย จานวน 1
หลัง
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 7,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันประมาณ 15,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 50,000,000 บาท
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
2.5 ปรับปรุงอาคาร เอ5 1 งาน
2.6 ปรับปรุงอาคาร เอ2 1 งาน
2.7 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน เอ 1
ส่วนที่ 2 และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
2.8 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน เอ 6
และห้องประชุม ป A3
2.9 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัยฯ รั้ว ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ถนน
และลานจอดรถ
2.10 โครงการปรับปรุงห้องน้าชั้น 1-7 อาคารสานัก
วิทยบริการ และห้องน้าชั้น 1อาคารหอสมุด 5 ชั้น

15,000,000

20,000,000
20,000,000
17,000,000
18,000,000
30,000,000

1,800,000

ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

งาน/โครงการ
2.11 โครงการติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า อาคาร
บรรณราชนครินทร์และอาคารหอสมุด 5 ชั้น

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
1,500,000

2.12 โครงการปรับปรุงพืน้ ผนัง และฝ้าเพดาน ชั้น 7
อาคารบรรณราชนครินทร์
2.13 โครงการจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร
บรรณราชนครินทร์ และอาคารห้องสมุด 5 ชั้น

500,000

2.14 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ห้อง
นิทรรศการ สานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร
บรรยายรวม

6,000,000

2.15 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่า บริเวณพืน้ ที่ก่อสร้างอาคารใหม่ 3 หลัง

1,000,000

2.16 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประชุมเล็ก และ
ห้องประชุมใหญ่ อาคารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

3,000,000

3.โครงการจัดหาระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
3.1 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
อาคารเรียน เอ 4
3.2 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและระบบ
โทรศัพท์ภายในอาคาร เพิม่ เสถียรภาพด้านเครือข่าย
และสารสนเทศและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
3.3 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหลังใหม่

ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย

รองอธิการบดี
ที่กากับดูแล

หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

175,000

-

21,064,500
1,500,000
18,900,000

664,500

ผศ.ดร.สุวมิ ล สานักคอมพิวเตอร์
มรรควิบูลย์ชัย

