ปฏิทิน
การติดตามตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายจ#ายตามยุทธศาสตร')

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 มกราคม 2561

การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายจ"ายยุทธศาสตร')
บทนํา
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ไดกํ า หนดแนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป!ใหทุกหน#วยงานรายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป!ไปยังกองนโยบายและแผน
เมื่อสิ้นสุดในแต#ละไตรมาส เพื่อรายงานผลต#อสภามหาวิทยาลัยต#อไป
ทั้งนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป+าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ต#าง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปในระหว#างป! ตลอดจนนําผลการติดตาม
ประเมินฯ มาใชในการวางแผนในป!ต#อไป

วัตถุประสงค'
1.
2.
เป+าหมาย
3.
4.

เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหน#วยงานต#าง ๆ
เพื่ อทราบป4 ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น และหาแนวทางการแกไขป4 ญ หาอุ ป สรรคใหงานบรรลุ
เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลใหมีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต#อไป
เพื่อทราบขอบเขตการใชประโยชน:จากแผนปฏิบัติการประจําป!

สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป!ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แบ#ง
สาระสําคัญออกเป;น 3 ส#วนคือ
1. การติดตามเป+าหมายการใชจ#ายงบประมาณ
2. การติดตามความกาวหนาของแผนโครงการ/กิจกรรมทุกสิ้นไตรมาส
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม เมื่อโครงการเสร็จสิ้น

การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป!ไปใชกํากับปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินนงาน
ตามแผนยุทธศาสตร:มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป! (พ.ศ. 2558-2562) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ประกอบดวย
6 ยุทธศาสตร:

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สรางความโดดเด#นดานอาหารและการท#องเที่ยว
การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค:
การเร#งรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
การสรางความเป;นสากล
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู#องค:กรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กําหนดปฏิทินการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป!
กําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูล (ภาคผนวก)
ส#งรูปแบบการจัดเก็บขอมูลใหผูรับผิดชอบโครงการบันทึก
รวบรวมและวิเคราะห:ขอมูล
จัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม
รายงานผลการติดตามต#อผูบริหารมหาวิทยาลัย

การปรับเปลี่ยนปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมสามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสถานการณ:
และความจําเป;นต#าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใหมีวิธีการดําเนินการดังนี้
1. ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะการกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหชัดเจน และมีความ
เป;นไปได
2. บันทึกขอความพรอมระบุเหตุผลความจํ าเป;นที่ ไม#สามารถดําเนิน การไดตามแผนเสนอต# อ
อธิการบดีผ#านกองนโยบายและแผนใหความเห็น พรอมแนบโครงการที่ปรับปรุงแกไขแลว
3. เมื่อไดรับอนุมัติใหเร#งดําเนินการตามกําหนดเวลาที่ระบุไวโดยเร็ว
4. โครงการที่เคยขอปรับปรุงแกไขแลว ไม#สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกเป;นครั้งที่ 2

โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจ"ายยุทธศาสตร')
โครงการ/กิจกรรมที่จะสามารถดําเนินการไดในไตรมาสที่ 1-4 ดังนี้
1) ไตรมาสที่ 1 จํานวน 16 โครงการ 33 กิจกรรม
ที่

โครงการ

7

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารหลักสูตรให
ไดรับ
12 โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาการของนักศึกษา

14 โครงการสรางอัตลักษณ:
และคุณลักษณะของ
บัณฑิต
ที่พึงประสงค:

กิจกรรม
1) กระบวนการรับนักศึกษา (TCAS) ป!การศึกษา 2561 (ระยะที่ 1)

2) เตรียมความพรอมก#อนฝVกประสบการณ:วิชาชีพ (ระยะที่ 1)
3) การฝVกทักษะเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร:ตาม
หลักสูตรฉบับปรับปรุงป!การศึกษา 2559 ภายใตมาตรฐาน ACM และ
นโยบาย Thailand 4.0
4) การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร:ดวยการใช Bootstrap และเหมืองขอมูล
ขนาดใหญ#สู#การแข#งขันทักษะคอมพิวเตอร:ระดับชาติ (ระยะที่ 1)
5) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะการรูเท#าทันสื่อสังคมออนไลน:
6) การพัฒนาอัตลักษณ:ของคณะ "มีวินัย ใฝfเรียนรู กาวสู#มืออาชีพ"
(ระยะที่ 1)
7) เสริมสรางอัตลักษณ:ความซื่อสัตย: มีวินัย ใฝfเรียนรู การมีจิตอาสา แก#
นักศึกษาคณะครุศาสตร: (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 1
หน"วยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
13,500
 คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

54,400
60,000



50,000



24,100
275,000



314,600

 คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะครุศาสตร:

4
ที่

โครงการ

15 โครงการพัฒนาสุขภาวะ
ของนักศึกษา

กิจกรรม
8) การแข#งขันกีฬาระหว#างคณะดอนขังใหญ#เกมส:
9) กีฬาดอนขังใหญ#เกมส:
10) ดอนขังใหญ#คณะมนุษยศาสตร:
11) โครงการแข#งขันกีฬาดอนขังใหญ# คณะพยาบาลศาสตร:ประจําป!
การศึกษา 2560
12) กีฬาดอนขังใหญ#เกมส:
13) พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ระยะที่ 1)
14) โครงการเขาร#วมกีฬาระหว#างคณะดอนขังใหญ# ประจําป! 2560

18 โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย:
ระหว#างประเทศ
19 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต#างประเทศของ
นักศึกษาและอาจารย:

15) ส#งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแก#นักศึกษาดวยทักษะทางกีฬา (ระยะที่ 1)
16) แลกเปลีย่ นนักศึกษาโครงการ 2017 Student Exchange/Internship
Program กับมหาวิทยาลัยตามความร#วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560
17) โครงการ Science Exploration Camp 2017
18) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

งบประมาณ

ไตรมาส 1
หน"วยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
150,000 
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
150,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

150,000
คณะมนุษยศาสตร:และ

สังคมศาสตร:
150,000
 คณะพยาบาลศาสตร:
150,000
350,000 
150,000 



2,700,000
229,400 




79,500
115,240



คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กองพัฒนานักศึกษา
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
 คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

5
ที่

โครงการ

22 โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
งานวิจัย

25 โครงการสนับสนุนการ
เผยแพร#ผลงานวิจยั และ
งานสรางสรรค:
27 โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
อําเภอ (ภายใตแนวคิด
การบริหาร
จัดการโดยใชป4ญหาและ
ความตองการของชุมชน
เป;นตัวตั้ง)

29 โครงการอนุรักษ:
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

กิจกรรม
19) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค:เพือ่
ส#งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการงานวิจยั
และงานสรางสรรค:ของคณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: (ระยะที่ 1)
20) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ระยะที่ 1)
21) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยั
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
22) พัฒนาและส#งเสริมผลิตภัณฑ:ผาทอพื้นบาน อ.หนองหญาปลอง จ.
เพชรบุรี สู#การคาเชิงพาณิชย:
23) สืบสานภาษากะเหรี่ยงในโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต เพื่อส#งเสริมการ
ท#องเที่ยววิถีชุมชน อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี (ระยะที่ 1)
24) ขับเคลื่อนและยกระดับการใหบริการวิชาการตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
อําเภอ (ระยะที่ 1)
25) จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานชุมชน สู#การพัฒนาขอมูลชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
(ระยะที่ 1)
26) งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมี
ใหเห็น

งบประมาณ

ไตรมาส 1
หน"วยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
15,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
40,000

 สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
 สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

260,000

308,300 



100,000



180,000 



180,000 



127,000



 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
 สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
 สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6
ที่

โครงการ

32 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโรงเรียน
ตชด. และ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา
37 โครงการส#งเสริม
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
38 โครงการมหกรรม
วัฒนธรรมอาเซียน
สัมพันธ: ครั้งที่ 7
39 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตาม
เกณฑ:คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป;น
เลิศ (EdPEx)
40 โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กิจกรรม
27) ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนกองทุนการศึกษา (ระยะที่ 1)

28) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ “ยกระดับภูมิป4ญญาสู#เศรษฐกิจ
สรางสรรค:”
29) โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ: ครั้งที่ 7

งบประมาณ

ไตรมาส 1
หน"วยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
200,000    สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

334,900

 สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1,200,000

 สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

30) การประชุมสรางเครือข#ายและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพ
31) พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป;น
เลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1)

270,870

32) การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA สู# TQR

233,200

229,130



 สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
 สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

7
ที่

โครงการ

44 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด

กิจกรรม
33) รถไฟฟ+าขนส#งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 1
หน"วยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1,455,000
 คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8
2) ไตรมาสที่ 2 จํานวน 39 โครงการ 262 กิจกรรม
ที่

โครงการ

2

โครงการสนับสนุน
การสรางนวัตกรรม
ดานอาหาร
และการท#องเที่ยว
โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนกลุม# สาขา
ดานอาหารและการ
ท#องเที่ยว

3

กิจกรรม
1)

เขียนแผนที่ท#องเที่ยวดวยโปรแกรม VISIO

2)

4)

การพัฒนาการเรียนการสอนผ#านระบบฟาร:มอัจฉริยะ Hydroponics ป!ที่
2 (ระยะที่ 1)
การพัฒนาการเรียนการสอนผ#านระบบฟาร:มอัฉริยะเมล#อนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ:ผลิตภัณฑ: Food and Tourism Cluster (ระยะที่ 1)
การเรียนรูจากการปฏิบตั ิจริงดานการท#องเที่ยวและการโรงแรม

5)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
30,000
คณะมนุษยศาสตร:และ

สังคมศาสตร:







คณะเทคโนโลยีการเกษตร

100,000 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50,000



การอบรมจริยธรรมและสืบสานภูมิป4ญญาทองถิ่นเมืองเพชร

30,000



6)

การฝVกทักษะทางวิชาการดานการท#องเที่ยวและการโรงแรม

50,000



7)

การฝVกปฏิบัติดานศิลปะการตกแต#งสําหรับอุตสาหกรรมการท#องเที่ยวและ
บริการ
การจัดหาอุปกรณ:เพื่อภาคปฏิบัตกิ ารและการบริการงานแม#บาน (ระยะที่
1)

40,000



60,000



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

3)

8)

70,000

9
ที่
4

5

โครงการ

กิจกรรม

โครงการจัดอบรม
9)
หลักสูตรระยะสั้น
ดานอาหารและ
การท#องเที่ยวที่ไดรับ
การรับรอง
(License) เพื่อหา
รายได
โครงการพัฒนา
10)
ทักษะทางวิชาชีพ
ดานอาหาร
11)
12)
13)
14)
15)

การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพือ่ สรางรายได

การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงานแห#งชาติระดับ 1 สาขาผู
ประกอบอาหารไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ
ประยุกต:และสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารร#วมกับกรม
พัฒนาฝ!มือแรงงานเพื่อใบประกาศนียบัตรรับรอง
การแข#งขันทักษะทางวิชาชีพดานอาหารระดับชาติและนานาชาติ (ระยะที่
1)
เทคนิคการตัดหั่นแต#งเนื้อสัตว:ตามหลักสากลเพื่อใชในการประกอบอาหาร
ตะวันตกสําหรับงานโรงแรม
การเขาร#วมการแข#งขันดานอาหารระดับชาติและนานาชาติสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการประยุกต: (ระยะที่ 1)
การเขาร#วมจัดประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
ปริญญาบัณฑิตดานวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5
การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพการผลิตอาหารตนน้ํา (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
12,000
 คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

70,000



200,000



20,000
60,000



100,000
300,000



คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี



คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี



คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี



คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี



คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10
ที่

7

โครงการ

โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
หลักสูตรใหไดรับ
การขึ้นทะเบียน
TQR

กิจกรรม
16) การพัฒนาและปฏิบัติการสรางเสนทางสิงขร-มะริดเพื่อเป;นจุดหมายปลาย
ทางการท#องเที่ยวของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท#องเที่ยวและบริการ
ระหว#างประเทศ (สองภาษา)
17) การฝVกปฏิบัติการเสนทางท#องเที่ยวตามระเบียบกรมการท#องเที่ยวเพื่อการ
รับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก:อาชีพ
18) การเป;นเจาภาพการประชุมและการแข#งขันทักษะวิชาการวิชาชีพเครือข#าย
คณบดีคณะเกษตรและสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศและการนํานักศึกษาเขาร#วมการแข#งขันทักษะระดับชาติ
19) เป}ดบานอาหารและโภชนาการประยุกต:
20) กระบวนการรับนักศึกษา (TCAS) ป!การศึกษา 2561 (ระยะที่ 2)
21) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู (ระยะที่ 1)
22) แนะแนวการศึกษาต#อคณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)
23) พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร:บัณฑิต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร:
สํานักงาน (ระยะที่ 1)
24) การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร:มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อ
การบริหารสมัยใหม# (ระยะที่ 1)
25) SMART Admission แนะแนวศึกษาต#อของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระยะที่ 1)
26) การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร: (ระยะที่ 1)
27) การแนะแนวการเขาศึกษาต#อคณะครุศาสตร:

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
100,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000


คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



650,000

11,600
13,500
4,900
90,000
40,000














30,000







คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

42,800







คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

30,000
40,000










คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร:

11
ที่

โครงการ

กิจกรรม
28) การพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหไดรับการขึ้นทะเบียน TQR
หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา
29) พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาระบาดวิทยา และ
แขนงวิชาการส#งเสริมสุขภาพ (ระยะที่ 1)
30) ปรับปรุงระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สู#การขึ้นทะเบียนTQR
31) แนะแนวการศึกษาต#อคณะวิทยาการจัดการ ป!การศึกษา 2561
32) แนะแนวการศึกษา ป!การศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท

8

9

โครงการผลิตครูมือ
อาชีพและพัฒนา
โรงเรียนตนแบบ
(สาธิตฯ)
โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนที่เนน
การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ

33) แนะแนวการเขาศึกษาต#อคณะวิศวกรรมศาสตร:และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ป!การศึกษา 2561
34) พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ระยะที่ 1)
35) เสริมศักยภาพนักศึกษาครู ชั้นป! 1-5 เพื่อความเป;นครูดี ครูเก#ง
(ระยะที่ 1)
36) ค#ายวิทยาศาสตร: (ระยะที่ 1)
37) ฝVกปฏิบัติการสอนนักศึกษาสรางสือ่ การเรียนการสอนดวยตนเอง
38) การฝVกทักษะทางคณิตศาสตร:แบบ STEM Edu สําหรับนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร:
39) ฝVกปฏิบัตสิ รางนวัตกรรมดิจิทลั สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร:
ประยุกต:

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
40,000
 คณะครุศาสตร:
50,000
90,000





คณะพยาบาลศาสตร:







คณะเทคโนโลยีการเกษตร








70,000

50,000



80,000







คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

820,000







คณะครุศาสตร:

104,150
38,950
20,000






คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

71,050



12
ที่

โครงการ

กิจกรรม
40) อบรมเชิงปฏิบัติการสรางแอพพลิเคชั่นดวย App inventor 2 สําหรับ
นักศึกษาคอมพิวเตอร:ประยุกต:
41) อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานการสอนใบรับรอง
ความสามารถของ Microsoft office Specialist Excel
42) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป;นผูตัดสินกีฬากรีฑา
43) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป;นผูตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
44) การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูดวย Active Learning เพือ่
พัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
45) การเรียนรูร#วมกันกับสถานศึกษาดวยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) : ชุมชนแห#งการเรียนรูทางวิชาชีพครูในศตวรรษ
ที่ 21”
46) กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอน Stem Education ใหแก#นักศึกษา
ครูปฐมวัย
47) ค#ายปฏิบัติการผลิตงานสารนิทัศน:สู#การเรียนการสอนของนักศึกษาครู
ปฐมวัย
48) อบรมเชิงปฏิบัติการดวย The Teaching Project-Based Learning
สําหรับนักศึกษาครู
49) การเรียนรูจากการปฏิบตั ิจริงวิชาการเป;นผูนํานันทนาการและการอยู#ค#าย
พักแรม
50) อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
STEM Education ของนักศึกษาสาขาพลศึกษา

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
25,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

36,000



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

28,000
28,000
40,000





คณะครุศาสตร:
คณะครุศาสตร:
คณะครุศาสตร:

17,000



คณะครุศาสตร:

30,000



คณะครุศาสตร:

17,000



คณะครุศาสตร:

30,000



คณะครุศาสตร:

45,000



คณะครุศาสตร:

40,000



คณะครุศาสตร:

13
ที่

โครงการ

กิจกรรม
51) การเรียนรูประวัติศาสตร:และวัฒนธรรมจีนย#านเยาวราช เพื่อพัฒนา
Action Learning active learning ค#ายเพื่อพัฒนา active learning
52) ฝVกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสถานการณ:จาํ ลองสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
53) English Camp และละครภาษาอังกฤษเพื่อฝVกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ:จําลอง
54) ค#ายพัฒนาสื่อศิลปะสรางสรรค:ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ
โรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
55) ฝVกปฏิบัติทักษะเพื่อการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษา
56) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
57) เรียนรูการปฏิบตั ิงานผ#านสํานักพิมพ:จีนและเสนทางวัฒนธรรมเชื้อสายไทย
จีน ย#านเยาวราชเพื่อพัฒนา active learning
58) เรียนรูจากการปฏิบัตดิ านกฎหมายจากศาลปกครองกลางและศาลปกครอง
สูงสุด
59) ฝVกปฏิบัตเิ รียนรูนักพัฒนาชุมชนมืออาชีพ
60) สิ่งแวดลอมและตามธรรมชาติดานศิลปะและการออกแบบ

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
75,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
52,500
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
52,500
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
40,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
55,000
  คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
40,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
40,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

14
ที่

โครงการ

กิจกรรม
61) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชาสารสนเทศศาสตร:และบรรณารักษ:
ศาสตร:ร#วมกับหองสมุด
62) การเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบตั ิ (IPE) (ENG) ของ
นักศึกษา
63) บูรณาการการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการกับรายวิชาจิตวิทยาและการ
ส#งเสริมสุขภาพจิตดวยศาสตร:แพทย:แผนไทย
64) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการทํายาสมุนไพรตํารับแพทย:แผนไทยของนักศึกษา
65) การพัฒนาหองเรียนแบบ Active learning classroom : Pre-Clinic
แพทย:แผนไทย
66) พัฒนาการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงแบบ Action learning คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (ระยะที่ 1)
67) การพัฒนาทักษะวิชาชีพเกษตรโดยใชรูปแบบบริษัทจําลอง (ระยะที่ 1)
68) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการดานวิทยุโทรทัศน: และวิทยุกระจายเสียงหลักสูตร
นิเทศศาสตร: (ระยะที่ 1)
69) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการการสรางนักบัญชีคุณภาพรุ#นใหม# (Young &
Smart Accountants)
70) ฝVกปฏิบัตดิ านการออกแบบแผ#นวงจรพิมพ:และการเขียนชุดคําสั่งสําหรับ
แผ#นวงจรพิมพ:เพื่อการสื่อสารขอมูลของนักศึกษา (ระยะที่ 1)
71) การอบรมเชิงปฏิบัติการดานสถาป4ตยกรรมและการออกแบบ
(Architectural and Design Education)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
35,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
20,000
คณะพยาบาลศาสตร:

40,000



คณะพยาบาลศาสตร:

83,070
156,930




คณะพยาบาลศาสตร:
คณะพยาบาลศาสตร:

325,000







คณะเทคโนโลยีการเกษตร

25,000
60,000








คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ

70,000



คณะวิทยาการจัดการ

24,900



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

45,460



15
ที่

โครงการ

10 โครงการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา
ร#วมกับสถาน
ประกอบการ

กิจกรรม
72) พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาร#วมกับสถานประกอบการ (ระยะที่ 1)
73) ความร#วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพรอมสู#การทํางานของ
นักศึกษาคณะมนุษย:ศาสตร:และสังคมศาสตร: "ความสําเร็จในการทํางาน
สรางดวยตัวคุณเอง"
74) แลกเปลีย่ นเรียนรูดานการบริหารหลักสูตรและบันทึกความร#วมมือ MOU
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
75) ค#ายปฏิบัติการเรียนรูวิชาการ กาวย#างตามรอยพ#อของนักเรียนโรงเรียน
ศรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการต#อเนื่อง)
76) ความร#วมมือดานดนตรีและนาฏศิลปˆกับโรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา
(MOU)
77) เสริมทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนร#วมกับบริษัท
แคล-คอมพ: อิเล็คโทรนิคส: (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
78) การเรียนรูของอาจารย:และนักศึกษาร#วมกับศูนย:ส#งเสริมศิลปาชีพระหว#าง
ประเทศ(ดานนวัตศิลปˆไทย)
79) ความร#วมมือดานวิชาการร#วมกับศูนย:ศึกษาและพัฒนาจังหวัดแพชรบุรี
80) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการดานการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม# (ร#วมกับ บิ๊ก
ซี แม็คโคร อิชิตันแลนด: เซ็นทรัลอีสวิลล:) (ระยะที่ 1)
81) ความร#วมมือดานวิชาการกับบริษทั กังวานโพลีเอสเตอร: จํากัด ของแขนง
วิชาการจัดการ

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
144,500
  คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
200,000
คณะมนุษยศาสตร:และ

สังคมศาสตร:
20,000



30,000



25,000





คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิทยาการจัดการ

20,000



25,000



25,000



45,000



15,000

16
ที่

โครงการ

11 โครงการพัฒนา
อาจารย:ดานทักษะ
ทางวิชาการ
และกระบวนการ
จัดการเรียนรูจาก
การปฏิบัติ

กิจกรรม
82) การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาร#วมกับสํานักพัฒนาบุคลากรดาน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน (Work Integrated Learning : WIL) ดาน
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ:พลังงาน
83) ความร#วมมือกับ บริษัท สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท
เหล็กแผ#นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินการสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
84) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ CBL ของอาจารย:คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
85) การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส:ที่ใชในการเรียนการสอนของอาจารย:สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
86) การพัฒนาทักษะการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาดวย
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัตแิ ละแนว STEM Education ของ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
87) การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ Active learning คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (ระยะที่ 1)
88) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและการจัดการความรูดาน
วิทยาศาสตร:สุขภาพเพื่อเขาสู#ตําแหน#งทางวิชาการ (ผศ./รศ.)
89) การพัฒนาเชิงปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตํารา และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส: ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาจารย:
90) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส:ของอาจารย:สําหรับการเรียนการสอนคณะมนุษย:
(ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
57,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20,230

คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



40,000



40,000

128,300
241,300





คณะครุศาสตร:





คณะเทคโนโลยีการเกษตร





คณะพยาบาลศาสตร:



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

36,200
53,400

คณะครุศาสตร:



40,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



17
ที่

โครงการ

กิจกรรม

91) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเอกสารประกอบการสอนและตําราเป;น
ภาษาอังกฤษ (ระยะที่ 1)
92) การพัฒนาทักษะการสอนโดยใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของคณาจารย:
คณะมนุษย:ศาสตร:และสังคมศาสตร: (ระยะที่ 1)
12 โครงการพัฒนา
93) เตรียมความพรอมก#อนสอบบรรจุครู
ความสามารถทาง
94) เตรียมความพรอมวิชาคณิตศาสตร:ก#อนสอบบรรจุ
วิชาการของนักศึกษา 95) ประกวดแข#งขันและนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา (ระยะที่ 1)
96) การนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (NCTIM) ของ
นักศึกษา
97) การเตรียมความพรอมการแข#งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ: ป!
การศึกษา 2560 (ระยะที่ 1)
98) อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานสอบใบรับรอง
ความสามารถ Microsoft Word
99) พัฒนาทักษะกีฬากระบี่กระบอง และดาบไทยเพื่อความเป;นเลิศ
100) พัฒนาทักษะการแข#งขันทางวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (พ.จ.น.ก.) ป!การศึกษา 2560
101) แข#งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติของนักศึกษาคณะมนุษย:ศาสตร:และ
สังคมศาสตร: (ระยะที่ 1)
102) พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแข#งขันระดับชาติของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
100,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000
  คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
55,150
 คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
39,830
 คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
68,000
  คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
80,000
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
32,000



37,900



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

70,000
72,000



คณะครุศาสตร:
คณะครุศาสตร:





528,600



60,000



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

18
ที่

โครงการ

กิจกรรม
103) พัฒนาทักษะการฟ4ง พูด อ#าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการแข#งขันระดับชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระยะที่ 1)
104) พัฒนาทักษะดานศิลปะ (จิตรกรรม, ประติมากรรม) เพื่อการประกวด
แข#งขันทักษะระดับชาติและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ระยะที่ 1)
105) การพัฒนาทักษะดนตรีไทยเพื่อการแข#งขันทักษะระดับชาติ (ระยะที่ 1)
106) อบรมความรูทางภาษาจีนHSKสู#การแข#งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
107) พัฒนาทักษะดานการประกวดและการนําเสนอผลงานออกแบบ สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ
108) การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา
109) อบรมทักษะดานระบบความปลอดภัยของอาหาร (BRCและสารที่กอ# ใหเกิด
ภูมิแพในอาหาร) ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีการ
อาหาร (ระยะที่ 1)
110) การพัฒนาทักษะเครื่องยนต:ทางเพาะเลี้ยงสัตว:น้ํา
111) ปรับความรูพื้นฐาน และเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระยะที่ 1)
112) การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ:

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
45,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
78,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
40,000 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000
คณะมนุษยศาสตร:และ

สังคมศาสตร:
50,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
30,000
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

19,000
162,500
100,000







คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

19
ที่

โครงการ

กิจกรรม
113) การแข#งขันทักษะวิชาการทางดานนิเทศศาสตร:ระดับชาติและนานาชาติ
(ระยะที่ 1)
114) พัฒนาทักษะทางวิชาการดานบริหารธุรกิจและการแข#งขันทักษะวิชาการ
พจนก. สัมพันธ: ป!การศึกษา 2560 (ระยะที่ 1)
115) พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข#งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ (ระยะ
ที่ 1)
116) พัฒนาทักษะทางวิชาการและแข#งขันทักษะทางการตลาดระดับชาติ (ระยะ
ที่ 1)
117) พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพดานระบบเครือข#าย
คอมพิวเตอร:ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
การแข#งขันทักษะวิชาการระดับชาติ (ระยะที่ 1)
118) การเพิ่มทักษะวิทยาศาสตร:และคณิตศาสตร:เทคโนโลยีไฟฟ+าของนักศึกษา

13 โครงการพัฒนาศูนย:
ระเบียงความคิด
สรางสรรค:
และนวัตกรรม

119) การพัฒนาทักษะวิชาการดานการออกแบบงานสถาป4ตยกรรมภายในแบบ
Universal Design ของนักศึกษา
120) อบรมเชิงปฏิบัติการการจําลองเสมือนจริงวิธีไฟไนต:เอลิเมนต: ดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร: ครั้งที่ 3
121) ส#งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี (ระยะที่ 1)
122) การพัฒนาความคิดสรางสรรค:และผลงานของนักศึกษาดวยงานวิจยั เชิง
พื้นที่ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
50,000
 คณะวิทยาการจัดการ

113,900
50,000




60,000
62,800

13,520

คณะวิทยาการจัดการ




คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



70,000 





คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

15,600 





คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



18,000



11,780



20
ที่

โครงการ

กิจกรรม
123) พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลคอนเทนท:สามมิติเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรค:
124) การพัฒนาผลงาน นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค:ทางการแพทย:แผน
ไทย
125) การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสรางสรรค:
126) การพัฒนารูปแบบรายการวิทยุและรายการโทรทัศน:ดิจิตอลเพื่อสนับสนุน
ภาพลักษณ:ของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1)
127) อบรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรค:ศลิ ปกรรม ครั้งที่ 2

14 โครงการสรางอัต
ลักษณ:และ
คุณลักษณะของ
บัณฑิต
ที่พึงประสงค:

128) การสรางความพรอมดานวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
129) การสรางความพรอมดานครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
130) การพัฒนาอัตลักษณ:ของคณะ "มีวินัย ใฝfเรียนรู กาวสู#มืออาชีพ" (ระยะที่
2)
131) เสริมสรางอัตลักษณ:ความซื่อสัตย: มีวินัย ใฝfเรียนรู การมีจิตอาสา แก#
นักศึกษาคณะครุศาสตร: (ระยะที่ 2)
132) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ: “ลูกมนุษย: เก#ง ดี มีสุข”
- ส#งเสริมประชาธิปไตย
- ประกวดมารยาทไทย
133) พัฒนาอัตลักษณ:และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค:และบริการดวย
จิตใจความเป;นมนุษย:คณะพยาบาลศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(ระยะที่ 2)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
29,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000





คณะพยาบาลศาสตร:

60,000
40,000 







คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ



200,000
92,508
94,100 
275,000





คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

314,600



คณะครุศาสตร:

491,000


280,000





คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะพยาบาลศาสตร:

21
ที่

โครงการ

15 โครงการพัฒนาสุข
ภาวะของนักศึกษา

กิจกรรม
134) การพัฒนาอัตลักษณ: "ซื่อสัตย: มีวนิ ัย ใฝfรู สูงาน ปฏิบตั ิการเด#น" ของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระยะที่ 1)
135) สรางอัตลักษณ:และคุณลักษณะ "ซื่อสัตย: มีวินยั ใฝfเรียนรู วิชาการเด#น"
ของคณะวิทยาการจัดการ (ระยะที่ 1)
136) โครงการสรางอัตลักษณ:เพื่อประยุกต:สําหรับคุณลักษณะของวิศวกร คณะ
วิศวกรรมศาสตร:และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ระยะที่ 1)
137) สรางอัตลักษณ:และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค:ดวยหลักไตรสิกขา
- กลาใหม# สานฝ4นป4นยิ้ม
- ค#ายส#งเสริมการมีวินัย (ระยะที่ 1)
138) ค#ายพุทธธรรมบ#มเพาะพลังแห#งป4ญญา รุ#นที่ 4
139) การอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมพรอมสู#การทํางาน
140) พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา
141) เสริมสรางสุขภาวะของนักศึกษาครุศาสตร: (ระยะที่ 1)
142) จิตอาสา "ทําตามพ#อสอน"
- วัยเก•า out door
- พัฒนาศักยภาพสโม ฯ
143) บริการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
144) ส#งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเกษตร
145) พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ระยะที่ 2)
146) สรางเสริมสุขภาวะที่ดีแก#นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร:และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
266,100
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
400,000 





คณะวิทยาการจัดการ

302,900 





คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองพัฒนานักศึกษา







400,000

120,700
20,500
150,000
333,000
200,000

100,000
95,000
350,000
127,800












คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะพยาบาลศาสตร:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22
ที่

โครงการ

กิจกรรม

147) ส#งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแก#นักศึกษาดวยทักษะทางกีฬา (ระยะที่ 2)
148) ส#งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักศึกษา
16 โครงการพัฒนา
149) ทดสอบทักษะการใช ICT สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร:และ
ทักษะการใช ICT แก#
เทคโนโลยี
นักศึกษา
150) การฝVกปฎิบัติการระบบเครือข#ายสํานักงานอัตโนมัติ
151) การฝVกปฎิบัติการการวิเคราะห:ขอมูลดวยเทคนิค Data Mining
152) ทดสอบมาตรฐานไอทีแก#นักศึกษาคอมพิวเตอร: มาตรฐาน Microsoft
PowerPoint 2013 รับรองโดยบริษ•ทไมโครซอฟต:
ั
153) การฝVกปฎิบัติการการติดตั้งและบริหารเครื่องแม#ข#ายอินเทอร:เน็ต
154) พัฒนาอินเทอร:เน็ตในทุกสิ่ง (IoT: Internet of Things)
155) ความร#วมมือโครงการ PBRU Tech StartUp (MOU)
156) ทดสอบทักษะการใช ICT สําหรับนักศึกษาครู และเพื่องานอาชีพ (ระยะที่
1-2)
157) พัฒนาทักษะไอซีทีและทดสอบแก#นักศึกษาและบุคลากร (ระยะที่ 1)
17 โครงการพัฒนา
หลักสูตรสองภาษา
และนานาชาติ
หรือสองภาษา

158) พัฒนาหลักสูตรสองภาษาคณะพยาบาลศาสตร: (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
2,700,000 
กองพัฒนานักศึกษา
630,000
  กองพัฒนานักศึกษา
60,000  
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
17,000
19,050
37,800





11300
35,000
50,000
40,000
831,050
40,000



















คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร:

23
ที่

โครงการ

กิจกรรม

18 โครงการแลกเปลี่ยน 159) แลกเปลีย่ นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยใน
นักศึกษาและ
ต#างประเทศ (ระยะที่ 1)
อาจารย:
160) แลกเปลีย่ นนักศึกษาโครงการ 2018 Student Exchange/Internship
ระหว#างประเทศ
Program กับมหาวิทยาลัยตามความร#วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร:และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 4 คน
(National Pingtung University) เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561
(ระยะที่ 1)
19 โครงการพัฒนา
161) จัดหาสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ระยะที่ 1)
ทักษะ
ภาษาต#างประเทศ
162) อบรม TOEIC สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ของ
นักศึกษาและ
163) อบรม TOEIC สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย:
164) สนทนาภาษาเพื่อนบาน (เมียนมาร: ลาว มลายู)
20 โครงการจัดเตรียม
ประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ
นานาชาติ

165) การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ NCMAP 2018

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
137,400
  คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
120,000

125,000



211,100



158,300



57,660



100,000





คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

24
ที่

โครงการ

21 โครงการขับเคลื่อน
เครือข#ายความ
ร#วมมือของ
คู#ความร#วมมือทั้งใน
และต#างประเทศ
22 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย

23 โครงการพัฒนา
นักวิจัย

กิจกรรม
166) การเผยแพร#แลกเปลีย่ นเรียนรูทางดานวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
(ระยะที่ 1)
167) ค#าบริหารจัดการงานขับเคลื่อนเครือข#ายความร#วมมือดานวิเทศสัมพันธ:
(ระยะที่ 1)
168) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี (ระยะที่ 1)
169) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย/งานสรางสรรค:/ คณะครุ
ศาสตร: (ระยะที่ 1)
170) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ระยะที่ 1)
171) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค:เพือ่
ส#งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการงานวิจยั และ
งานสรางสรรค:ของคณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: (ระยะสุดทาย)
172) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ระยะสุดทาย)
173) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร:
174) การใชสัตว:ทดลองในงานวิทยาศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ระยะ
ที่ 1)
175) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยหนาใหม# รุ#นที่ 9 ระยะที่ 3 (นักวิจัยรุ#น
ใหม#)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
54,800
  คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
549,700
  วิเทศสัมพันธ:

15,000





คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

15,000





คณะครุศาสตร:

15,000





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15,000



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

40,000



15,000
25,000



สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

70,000






สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

25
ที่

โครงการ

กิจกรรม
176) การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ:เผยแพร#

26 โครงการสนับสนุน
การบูรณาการ
ผลงานวิจัยกับพันธ
กิจ

177) งานวิจัย “การพัฒนาสูตรคุกกี้ขาวไรซ:เบอร:รี่” สูเ# ชิงพาณิชย: (ระยะที่ 1)
178) งานวิจัย “การพัฒนาสูตรไอศกรีมตามธาตุเจาเรือน” บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน (ระยะที่ 1)
179) ผลของน้ําหมักชีวภาพต#อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกส:กับการเรียน
การสอนรายวิชา “การปลูกพืชไรดิน” (ระยะที่ 1)
180) การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
สัตวศาสตร: (ระยะที่ 1)
181) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเฟ}นที่มีศักยภาพเป;นไม
ประดับในสวนปาล:มน้ํามัน ต.นาเขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร กับการเรียนการ
สอนในรายวิชาชีววิทยาไมดอกไมประดับ (ระยะที่ 1)
182) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การคัดเลือกพันธุ:ขาวพื้นเมืองทนแลงจังหวัด
เพชรบุรี กับการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา2 (ระยะที่ 1)
183) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การใชเครื่องหมายโมเลกุลอย#าง#ายในการ
จําแนกชนิดพันธุ:ของตาลกับการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาของเซลล:
(ระยะที่ 1)
184) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถ#ายละออง
เรณูตาลโตนดกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัตววิทยา (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
100,000
 สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
60,000    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6,000    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12,000







คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6,000







คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

26
ที่

โครงการ

กิจกรรม
185) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต#อการ
ขยายพันธุ:เอื้องทองในหลอดทดลอง กับการเรียนการสอนรายวิชาการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ระยะที่ 1)
186) การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการการ
วิเคราะห:ทางเคมีดวยเครื่องมือ 1 (ระยะที่ 1)
187) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาก•วยเตี๋ยวเสนเล็กขาวไรซ:เบอร:รี่กับ
การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป
(ระยะที่ 1)
188) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของเวลาการงอกต#อสมบัติการตาน
อนุมูลอิสระและปริมาณฟ!นอลิกรวมของขาวกลองพื้นเมือง จ.เพชรบุรี กับ
การเรียนการสอนรายวิชาเคมีเชิงฟ}สิกส: 1 (ระยะที่ 1)
189) งานวิจัยเรื่องการบูรณาการงานวิจยั เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ:ขาวตูไรซ:
เบอร:รี่ของกลุ#มผูผลิตจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชาอาหาร
คาว-หวานเมืองเพชร (ระยะที่ 1)
190) การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ:ไอศกรีมขาวไรซ:เบอร:รี่
เสริมน้ําตาลโตนดกับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและ
ไอศกรีม (ระยะที่ 1)
191) การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสูตรคุกกี้ขาวกลองงอกกับการบริการ
วิชาการใหกับนักเรียนในโรงเรียนของจังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 1)
192) การบูรณาการผลงานวิจยั เรื่อง The first characterization of 5'
upstream and coding sequences of the myostatin gene (MSTN)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
6,000    คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

6,000







คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

27
ที่

โครงการ

กิจกรรม

in Thai swamp buffaloes กับพันธกิจมหาวิทยาลัยดานการเรียนการ
สอน (ระยะที่ 1)
193) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการส#งเสริมการจัดการกองทุน
สวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานในดง อ.ท#ายาง จ.เพชรบุรี
สรางสรรค:สื่อส#งเสริมการออมทรัพย:เพื่อชีวิตมั่นคง ชุมชนยั่งยืนบนฐานคิด
เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1)
194) การบูรณาการการเตรียมความพรอมบุคลากรทางดานเทคนิคตาม
มาตรฐาน Thailand 4.0 กับการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูช# ุมชน
ใหเป;นสากล (ระยะที่ 1)
27 โครงการหนึ่งคณะ
195) พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยชุมชนบานดอนหอยแครง ต.บางขุนไทร อ.
หนึ่งอําเภอ (ภายใต
บานแหลม จ.เพชรบุรี (ระยะที่ 1)
แนวคิดการบริหาร 196) จัดการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ของดีบานในดง อ.ท#ายาง จ.
จัดการโดยใชป4ญหา
เพชรบุรี (ระยะที่ 1)
และความตองการ
197) พัฒนาชุมชนตนแบบการผลิตก—าซชีวภาพจากมูลสัตว:เพื่อชุมชนเกษตร
ของชุมชนเป;นตัวตั้ง)
สะอาดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบานบางเค็ม อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
(ระยะที่ 1)
198) พัฒนาและส#งเสริมเสนทางการท#องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนหนองหญาปลอง
จ.เพชรบุรี
199) สืบสานภาษากะเหรี่ยงในโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต เพื่อส#งเสริมการ
ท#องเที่ยววิถีชุมชน อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี (ระยะที่ 2)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

หน"วยงาน

12,000







คณะวิทยาการจัดการ

12,000







คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ





คณะเทคโนโลยีการเกษตร



คณะวิทยาการจัดการ

100,000
120,000
100,000

130,000
100,000

คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม








คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

28
ที่

โครงการ

28 โครงการสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

กิจกรรม
200) ขับเคลื่อนและยกระดับการใหบริการวิชาการตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
อําเภอ (ระยะที่ 2)
201) พัฒนาหมุ#บานตนแบบการสรางมุลค#าเพิ่มจากวัตถุดิบทองถิ่นเพื่อชุมชนใน
ทองถิ่นบานหนองมะกอก อ.แก#งกระจาน จ.เพชรบุรี
202) พัฒนาชุมชนตนแบบดานสุขภาวะของผุสูงอายุอย#างยั่งยืน เทศบาลตําบล
หาดเจาสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ระยะที่ 1)
203) พัฒนาแหล#งเรียนรูประวัติศาสตร:ในพื้นที่เจาลาย อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อการเรียนรูประวัติศาสตร:ทองถิ่นและการท#องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร:
204) พัฒนาเสนทางท#องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเพื่อการท#องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตําบลบานทาน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี (ระยะที่ 1)
205) จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานชุมชน สู#การพัฒนาขอมูลชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
(ระยะทีส่ ุดทาย)
206) พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นอย#างยั่งยืนตามพระรา
โชบาย
207) จัดเก็บขอมูลชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบการแกป4ญหาหนี้สินนอกระบบ บาน
หนองประดู# ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
208) พัฒนากลุ#มเกษตรปลอดภัยชุมชนบานในดงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
209) พัฒนาศักยภาพชุมชนเศษฐกิจฐานรากโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนหนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
180,000    สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
100,000
  คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
200,000

คณะพยาบาลศาสตร:



100,000







คณะครุศาสตร:

100,000







คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

180,000 





400,000



50,000



63,000



สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

60,000



29
ที่

โครงการ

กิจกรรม
210) พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนตามศาสตร:พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

29 โครงการอนุรักษ:
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

211) สํารวจความหลากหลายของพันธุ:สัตว:น้ําชนิดอื่นที่ไม#ใช#ปลา ที่ไดจากการ
ทําประมงบริเวณ ชายฝ4˜ง จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 1)
212) การสํารวจและรวบรวมการใชประโยชน:จากไมผลพื้นเมือง เขตอําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี(ระยะที่ 1)
213) เว็บไซต:ประชาสัมพันธ:โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี
214) บริหารจัดการโครงการอนุรักษ:พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(ระยะที่ 1)
215) การสํารวจและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในพื้นที่
ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี(ระยะที่ 1)
216) การสํารวจทํารหัสพิกัดตนตาลในพื้นที่ ต.หนองกะปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
(ระยะที่ 1)
217) สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษาลักษณะต#างๆ ของขาวพันธุ:พื้นเมืองของ
จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 1)
218) สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (ระยะที่ 1)
219) รวบรวมและอนุรักษ:พันธุกรรมกลวยไม (ระยะที่ 1)
220) ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร:เพชรวนาลัย (ระยะที่ 1)
221) การคัดแยกจุลินทรีย:ที่มีความสามารถผลิตเอนไซม:ไซลาเนสจากดินในพื้นที่
ปลูกตาล (ระยะที่ 1)
222) ศึกษาชีววิทยาของตาล (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
227,000
 สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
70,000  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
90,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร



30,000
166,300 






คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50,000 





คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

35,000 





คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

150,000 





คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

150,000
150,000
150,000
150,000
















คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

100,000 





คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

30
ที่

โครงการ

กิจกรรม

223) ปรับปรุงศูนย:เรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพ (ระยะที่ 1)
224) สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ:พันธุกรรมพืชใหเยาวชนและชุมชนในการรวบ
รมและรักษาพันธ:ไมของทองถิ่น (ระยะที่ 1)
225) การจัดตั้งศูนย:อนุรักษ:พันธุ:ผักพื้นบานและไมผลพื้นเมืองของจังหวัด
เพชรบุรีแก#โรงเรียนองค:กรปกครองส#วนทองถิ่นและชุมชน (ระยะที่ 1)
226) นําเสนอผลงานโครงการอนุรักษ:พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป!งบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1)
227) ขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ:พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ระยะที่ 1)
30 โครงการพัฒนาครู
228) พัฒนาและเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตนแก#บุคลากรทาง
และบุคลากรทางการ
การศึกษา
ศึกษา
229) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
จ.เพชรบุรี
230) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1
231) การพัฒนาศูนย:เด็กเล็กตนแบบ องค:การบริการส#วนทองถิ่น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ: (ระยะที่ 1)
31 โครงการยกระดับ
232) ยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาใหเทียบเท#า
คุณภาพการเรียนรู
ระดับสากล
ภาษาอังกฤษของ

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
120000    คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
40,000
  คณะวิทยาการจัดการ
60,000





คณะวิทยาการจัดการ

120,000 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

140,337 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

51,350



86,860



150,000



138,140



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะครุศาสตร:

1,567,300







คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

31
ที่

โครงการ

32 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
โรงเรียน ตชด. และ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา

33 โครงการสนับสนุน
การใหบริการ
วิชาการตาม
ยุทธศาสตร:
จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ:
34 โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย เพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็ง

กิจกรรม
233) ตนแบบการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามทฤษีใหม#ใหแก#โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา โรงเรียนบานด#านโง โรงเรียนบานท#าตะครอ โรงเรียนบาน
พุพลู (ระยะที่ 1)
234) พัฒนาโรงเรียนตนแบบการอ#านภาษาไทยโดยใชสื่อคอมพิวเตอร:ของ
นักเรียนโรงเรียน โรงเรียนบานหวยโศก โรงเรียนแพรกตะครอ โรงเรียนปfา
ละอู ศูนย:ศึกษาปาเกอะญอ
235) ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ
โรงเรียนกองทุนการศึกษา
236) การพัฒนาผลิตภัณฑ:จากการเกษตรสู#การคาเชิงพาณิชย: ต.หินเหล็กไฟ อ.
หัวหิน จ.ประจวบฯ
237) พัฒนาศักยภาพของกลุ#มวิสาหกิจชุมชน ดานการแปรรูปอาหารจาก
มะพราว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ:
238) การพัฒนาผลิตภัณฑ:เครื่องเวชสําอางค:จากน้ํามันรําขาว
239) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน จ.เพชรบุรี ตามนโยบาลราชภัฎ
เคลื่อนที่เพื่อชุมชน
240) โครงการพัฒนาชุมชนหัวทุ#ง-ทุ#งพราวพัฒนา สู#การเป;นชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะ "ชุมชนน#าอยู# อย#างยั่งยืน
241) โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบทีส่ ามารถถ#ายทอดและส#งต#อความรูดวย
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนไร#มะขาม อ.บานลาด จ.
เพชรบุรี (ระยะที่ 1)

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
200,000    คณะเทคโนโลยีการเกษตร

80,000







คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

200000











สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

85,000
88,400



80,000 
50,000






120,000 





100,000







คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร:
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

32
ที่

โครงการ

กิจกรรม

35 โครงการสนับสนุน 242) โครการพัฒนาผลิตภัณฑ:พรอมดื่มนมกลวยหอมทองเสริมใยอาหาร กลุ#ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ:
แปรรูปกลวยหอมทอง อ.ท#ายาง จ.เพชรบุรี
เพื่อเพิ่มมูลค#า
243) โครงการส#งเสริมการขายและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานหนอง
จากวัตถุดิบใน
หญาปลอง จ.เพชรบุรี
ทองถิ่น
244) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ:แปรรูปอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ: กลุม# แปรรูป
อาหารฮาลาล บานท#าแรงออก
245) โครงการผลิตน้ําหอมจากเกสรบัวหลวงราชินี เพื่อการคาเชิงพาณิชย: ชุมชน
บานหนองจอก อ.ท#ายาง จ.เพชรบุรี
36 โครงการสรางศูนย: 246) การจัดตั้งศูนย:การเรียนรูพิพิธภัณฑ: สมุนไพรและภูมิปญ
4 ญาทองถิ่น จังหวัด
เรียนรูภูมิปญ
4 ญา
เพชรบุรี (ระยะที่ 1)
ทองถิ่น
37 โครงการส#งเสริม
247) โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุ
ทะนุบํารุง
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระยะที่ 1)
ศิลปวัฒนธรรม
248) โครงการเผยแพร#และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อการยกระดับสู#
มาตรฐานสากล (ระยะที่ 1)
249) การพัฒนาภูมิปญ
4 ญาทองถิ่นบานหนองจอกสู#การท#องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ
สรางสรรค:
250) การพัฒนาองค:ความรูอาหารพื้นบานเมืองเพชรสู#การสรางมูลค#าเพิ่ม
251) การสืบสานน้ําตาลโตนดเมืองเพชรบุรี

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
70,000    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
95,000

240,000 





คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

95,000 





คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

60,000





คณะพยาบาลศาสตร:

100,000 





240,000 





100,000





90,000
30,000







สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี



33
ที่

โครงการ

กิจกรรม

39 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการตามเกณฑ:
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่
เป;นเลิศ (EdPEx)
41 โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนและจัดการ
ความรู
42 โครงการพัฒนา
ผูบริหารมืออาชีพ
43 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

252) พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป;นเลิศ
(EdPEx) (ระยะที่ 2)

44 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
229,130
 สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

253) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเขาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
(ระยะที่ 1)
254) จัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ระยะที่ 1)

300,000 





กองกลาง

500,000 





กองกลาง

255) พัฒนาผูบริหารมืออาชีพ (ระยะที่ 1)

800,000 





กองกลาง

256) พัฒนาฐานขอมูลป4ญหาและความตองการของชุมชน ยุทธศาสตร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
(ระยะที่ 1)
257) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระยะที่ 1)

200,000 





คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,800,000 





258) รถไฟฟ+าขนส#งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1)

1,455,000







สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองกลาง
กองกลาง

259) พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (ระยะที่ 1)
260) พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (พลังงาน) (ระยะที่ 1)



898,800 
242,600 

34
ที่

โครงการ

กิจกรรม

45 โครงการพัฒนา
261) พัฒนาระบบการสื่อสารและสรางภาพลักษณ:ขององค:กร (ระยะที่ 1)
ระบบการสื่อสาร
262) จัดทําเอกสารแนะนําระบบการสื่อสารและสรางภาพลักษณ: (ระยะที่ 1)
และสรางภาพลักษณ:
ขององค:กร

งบประมาณ

ไตรมาส 2
หน"วยงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
800,000    สํานักงานอธิการบดี
200,000    สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

35
3) ไตรมาสที่ 3 จํานวน 38 โครงการ 260 กิจกรรม
ที่

โครงการ

กิจกรรม

2

โครงการสนับสนุน
การสรางนวัตกรรม
ดานอาหาร
และการท#องเที่ยว
โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนกลุม# สาขา
ดานอาหารและการ
ท#องเที่ยว

1) การอบรมและฝVกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานตอนรับของสาย
การบินนานาชาติ (ground and in-flight service) ของนักศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท#องเทีย่ วและบริการระหว#างประเทศ (สอง
ภาษา)
2) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป;นเลิศดานอาหารและ
การท#องเที่ยว (เนนตําราภาษาไทย-ภาษาต#างประเทศ)
3) การพัฒนาการเรียนการสอนผ#านระบบฟาร:มอัจฉริยะ Hydroponics ป!ที่
2 (ระยะที่ 2)
4) การพัฒนาการเรียนการสอนผ#านระบบฟาร:มอัฉริยะเมล#อนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ:ผลิตภัณฑ: Food and Tourism Cluster (ระยะที่ 2)
5) การจัดหาอุปกรณ:เพื่อภาคปฏิบัตกิ ารและการบริการงานแม#บาน (ระยะ
สุดทาย)
6) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนดานการท#องเที่ยวและโรงแรม

3

5

โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ
ดานอาหาร

7) การแข#งขันทักษะทางวิชาชีพดานอาหารระดับชาติและนานาชาติ (ระยะ
สุดทาย)
8) การเขาร#วมการแข#งขันดานอาหารระดับชาติและนานาชาติสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการประยุกต: (ระยะสุดทาย)
9) การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพการผลิตอาหารตนน้ํา (ระยะที่ 2)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
30,000 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

100,000



70,000





สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10,000





 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

60,000



1,163,200



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
 คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

200,000





60,000





300,000
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ที่

โครงการ

6

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข#งขัน
ดานการท#องเที่ยว
โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
หลักสูตรใหไดรับ
การขึ้นทะเบียน
TQR

7

กิจกรรม
10) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข#งขันดานการท#องเที่ยว

11) กระบวนการรับนักศึกษา (TCAS) ป!การศึกษา 2561 (ระยะที่ 3)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
8,678,600    คณะพยาบาลศาสตร:

13) แนะแนวการศึกษาต#อคณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (ระยะสุดทาย)

90,000

14) พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร:บัณฑิต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร:
สํานักงาน (ระยะที่ 2)
15) การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร:มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการบริหารสมัยใหม# (ระยะที่ 2)
16) เตรียมความพรอมพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQR
17) SMART Admission แนะแนวศึกษาต#อของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระยะที่ 2)
18) การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร: (ระยะที่ 2)
19) พัฒนาหลักสูตรใหม#และปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐาน TQF

40,000





คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

30,000





 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

12) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู (ระยะสุดทาย)

13,500



4,900


27,200
42,800
30,000 
270,000 



 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ





คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

37
ที่

โครงการ

กิจกรรม
20) พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาระบาดวิทยา และ
แขนงวิชาการส#งเสริมสุขภาพ (ระยะสุดทาย)
21) การพัฒนาหลักสูตรใหม#ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส:
และการขนส#ง
22) การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแก#นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
23) การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากสภาวิศวกร (หลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการและ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ+า)
24) ประชุมสัมมนาทบทวนการบริหารหลักสูตรแบบกลุ#ม Cluster

8

9

โครงการผลิตครูมือ
อาชีพและพัฒนา
โรงเรียนตนแบบ
(สาธิตฯ)

โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนที่เนน
การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ

25) พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ระยะสุดทาย)
26) เสริมศักยภาพนักศึกษาครู ชั้นป! 1-5 เพื่อความเป;นครูดี ครูเก#ง (ระยะที่
2)
27) โครงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ Thailand 4.0 ใหกับครูสังกัด
โรงเรียนในโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาประจําป!การศึกษา 2561
28) ค#ายวิทยาศาสตร: (ระยะสุดทาย)
29) การพัฒนาทักษะดวยแผนภาพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
30) การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัตริ ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
31) ฝVกปฏิบัตสิ รางชิ้นงานดวยเทคโนโลยีการพิมพ:สามมิติ

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
50,000 
คณะพยาบาลศาสตร:
40,000



คณะวิทยาการจัดการ

20,000
100,000



คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



300,000
80,000 




820,000



100,000



104,150
12,000
7,000 



40,000





คณะครุศาสตร:


โรงเรียนสาธิตฯ



คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

38
ที่

โครงการ

กิจกรรม
32)
33)
34)
35)

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬา คริกเก็ต
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป;นผูตัดสินฟุตซอล
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ฝVกปฏิบัติการแสดงผลงานทางดนตรีและนาฏศิลปˆ

งบประมาณ
25,000
25,000
25,000
50,000

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.





หน"วยงาน

325,000 





คณะครุศาสตร:
คณะครุศาสตร:
คณะครุศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

25,000 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50,000



36) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ินักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร:เกี่ยวกับ "การ
ปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ" เมืองพัทยา
37) การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 

38) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการร#วมกับชุมชนดวยหลัก “บวร” ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
39) พัฒนาการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงแบบ Action learning คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (ระยะสุดทาย)
40) การพัฒนาทักษะวิชาชีพเกษตรโดยใชรูปแบบบริษัทจําลอง (ระยะ
สุดทาย)
41) การเรียนเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตนวัตกรรมดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร: 3D สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
42) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาผูประกอบการรุ#นเยาว:ดวยกลยุทธ:
การตลาดดิจิทัล
43) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการดานวิทยุโทรทัศน: และวิทยุกระจายเสียง
หลักสูตรนิเทศศาสตร: (ระยะสุดทาย)

30,000

30,000 

120,000



คณะวิทยาการจัดการ



60,000 

คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิทยาการจัดการ

39
ที่

โครงการ

10 โครงการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา
ร#วมกับสถาน
ประกอบการ

กิจกรรม
44) การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ดานวิศวกรรมศาสตร:
45) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของนักศึกษา
46) การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร:สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห:
ขอมูลนักศึกษา
47) การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร:สําเร็จรูปเพื่อการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
48) ฝVกปฏิบัตดิ านการออกแบบแผ#นวงจรพิมพ:และการเขียนชุดคําสั่งสําหรับ
แผ#นวงจรพิมพ:เพื่อการสื่อสารขอมูลของนักศึกษา (ระยะสุดทาย)
49) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการ
ของหลักสูตร
50) พัฒนาระบบหองสมุดเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency
Identification) (เพิ่มเติม)
51) พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาร#วมกับสถานประกอบการ (ระยะสุดทาย)
52) พัฒนาทักษะดานการกําหนดรายการอาหาร ออกแบบลักษณะเพื่อการ
คํานวนตนทุน
53) อบรมและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ดานการประกอบอาหารของ
นักศึกษาชั้นป!ที่ 4 โดยชมรมพ#อครัวชะอํา หัวหิน
54) ความร#วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษากับกับสถานประกอบ

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
39,700 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30,000
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30,000
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24,900 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
470,000
 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
630,000
 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
144,500    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
32,000
คณะวิทยาศาสตร:และ

เทคโนโลยี
23,500 
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
100,000
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่

โครงการ

กิจกรรม
55) ความร#วมมือในการพัฒนานักศึกษาฝVกประสบการณ:วิชาชีพครูกับ
โรงเรียนเครือข#าย จังหวัดเพชรบุรี
56) การสรางความร#วมมือดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนศิลปะระหว#างสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีกับโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) (ระยะที่ 1)
57) ความร#วมมือดานวิชาการับบริษัท P&A International Law และ
โรงแรมสิตธานี
58) ความร#วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการโรงพยาบาลภาครัฐและ
ภาคเอกชน
59) การเรียนรูและการฝVกปฏิบตั ิงานในฟาร:มจริงของสถานประกอบการ
ธุรกิจเอกชน
60) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการดานการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม# (ร#วมกับ
บิ๊กซี แม็คโคร อิชิตันแลนด: เซ็นทรัลอีสวิลล:) (ระยะสุดทาย)
61) ความร#วมมือดานวิชาการและฝVกประสบการณ:วิชาชีพกับบริษัท แขนง
วิชาการจัดการธุรกิจระหว#างประเทศ
62) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการโครงการพิเศษดานคอมพิวเตอร: สาขาการ
จัดการสารสนเทศทางธุรกิจกับบริษัท IMD จํากัด
63) ความร#วมมือดานวิชาการและฝVกประสบการณ:วิชาชีพกับบริษัทสมาชิก
ของ BNI (Bunisiness Network International) แขนงวิชาการตลาด
64) ความร#วมมือดานวิชาการและฝVกประสบการณ:วิชาชีพกับบริษัท นักเบศร:
การบัญชีและตรวจสอบ จํากัด สาขาการบัญชี

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
100,000
คณะครุศาสตร:

25,000



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

30,000



100,000



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะพยาบาลศาสตร:

22,0000



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

45,000 

คณะวิทยาการจัดการ

35,000

คณะวิทยาการจัดการ



45,000



คณะวิทยาการจัดการ

20,000



คณะวิทยาการจัดการ

20,000



คณะวิทยาการจัดการ

41
ที่

โครงการ

กิจกรรม
65) ความร#วมมือดานวิชาการและฝVกประสบการณ:วิชาชีพกับบริษัท
Amphitheatre เวทีกลางแจง ซิเคดามาร:เก็ต สาขานิเทศศาสตร:
66) การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาร#วมกับสํานักพัฒนาบุคลากรดาน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน (Work Integrated Learning : WIL) ดาน
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ:พลังงาน (ระยะสุดทาย)
67) ความร#วมมือพัฒนาการเรียนรูร#วมกับบริษัท แคล-คอมพ: อีเล็กทรอนิกส:
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร
68) ความร#วมมือดานวิชาการกับบริษทั เอนเนอร:จีเซิฟ จํากัด เพื่อดําเนินการ
สหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ+า
69) ความร#วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท:ไทย
จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี และบริษทั ชาร:ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร:
อิเล็กทรอนิกส:
70) การทําความร#วมมือกับ บริษัท Pilaster Studio Design เพื่อดําเนินการ
สหกิจศึกษา สาขาวิชาสถาป4ตยกรรมภายใน
71) ความร#วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการดานเทคโนโลยีการผลิต

11 โครงการพัฒนา
อาจารย:ดานทักษะ

72) อบรมทักษะการสอนดวยภาษาอังกฤษและการสรางสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส:

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
20,000 
คณะวิทยาการจัดการ
55,700

คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



35,000



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20,000



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15,160



20,000



13,910



106,100



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
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ทางวิชาการ และ
73) พัฒนาและสรางสื่อการเรียนการสอน e-learning สําหรับอาจารย:คณะ
กระบวนการจัดการ
ครุศาสตร:
เรียนรูจากการปฏิบัติ 74) อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลงานวิชาการ เพื่อเขาสูต# ําแหน#งทางวิชาการของ
คณาจารย:คณะครุศาสตร:
75) การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ Active learning คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (ระยะสุดทาย)
76) การพัฒนาปฏิบัติการเขียนและการนําเสนอบทความทางวิชาการดาน
พลังงานระดับชาติ
77) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส:และการสอนแบบ
Active Learning : Technology driven-learning
78) การอบรมเชิงปฏิบัติการดานทักษะวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ+าและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส:ของอาจารย:
79) การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอสิกส:ของอาจารย:คณะวิทยาการจัดการ
80) การพัฒนาการเขาสู#ตําแหน#งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ของอาจารย:คณะ
วิทยาการจัดการ
81) พัฒนาทักษะการสอนกรณีศึกษาดานบริหารุรกิจ (Case study) สู#
บทเรียนออนไลน:ของอาจารย:คณะวิทยาการจัดการ
82) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส:ของอาจารย:สําหรับการเรียนการสอนคณะ
มนุษย: (ระยะที่ 2)
83) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเอกสารประกอบการสอนและตําราเป;น
ภาษาอังกฤษ (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
37,800 
คณะครุศาสตร:
30,000

128,300




47,100




 คณะเทคโนโลยีการเกษตร


41,000



31,000



126,800
35,000




50,000



53,400 
100,000 



คณะครุศาสตร:

คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
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12 โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาการของ
นักศึกษา

กิจกรรม
84) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางจรรยาบรรณแห#งวิชาชีพอาจารย:คณะ
มนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร:
85) พัฒนาทักษะการสอนแบบ Action learning ของอาจารย:คณะ
มนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร:
86) การจัดการความรูจากการเรียนจากการปฏิบัติของอาจารย:กลุม# วิชาชีพครู
คณะมนุษย:ศาสตร:และสังคมศาสตร:
87) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสูต# ําแหน#งทางวิชาการของอาจารย: และการ
เผยแพร#ผลงานวิชาการ
88) เตรียมความพรอมก#อนฝVกประสบการณ:วิชาชีพ
89) ประกวดแข#งขันและนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา (ระยะสุดทาย)
90) การเตรียมความพรอมการแข#งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ: ป!
การศึกษา 2560 (ระยะสุดทาย)
91) พัฒนาทักษะทางปฐมวัยสู#ความเป;นเลิศทางวิชาการใหแก#นักศึกษา
92) แข#งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติของนักศึกษาคณะมนุษย:ศาสตร:และ
สังคมศาสตร: (ระยะที่ 2)
93) พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแข#งขันระดับชาติของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. (ระยะสุดทาย)
94) พัฒนาทักษะการฟ4ง พูด อ#าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการแข#งขัน
ระดับชาติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
30,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
238,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
109,100
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
54,400  
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
68,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
32,000
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
50,000
528,600 




60,000



45,000





คณะครุศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
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95) พัฒนาทักษะดานศิลปะ (จิตรกรรม, ประติมากรรม) เพื่อการประกวด
แข#งขันทักษะระดับชาติและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ระยะสุดทาย)
96) พัฒนาทักษะการอ#านการเขียนภาษาไทยเพื่อการแข#งขันทักษะระดับชาติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
97) การพัฒนาทักษะดนตรีไทยเพื่อการแข#งขันทักษะระดับชาติ (ระยะ
สุดทาย)
98) พัฒนาศักยภาพดานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร:เพื่อเตรียมความ
พรอมสู#การฝVกประสบการณ:วิชาชีพและการสอบเขารับราชการ
99) เขียนตอบขอสอบกฎหมาย
100) อบรมทักษะดานระบบความปลอดภัยของอาหาร (BRCและสารที่
ก#อใหเกิดภูมิแพในอาหาร) ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยีการอาหาร (ระยะสุดทาย)
101) ปรับความรูพื้นฐาน และเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระยะสุดทาย)
102) การเสริมสรางทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อความเป;นครูเกษตรในยุค
ไทยแลนด: 4.0
103) การแข#งขันทักษะวิชาการทางดานนิเทศศาสตร:ระดับชาติและนานาชาติ
(ระยะสุดทาย)
104) พัฒนาทักษะทางวิชาการดานบริหารธุรกิจและการแข#งขันทักษะวิชาการ
พจนก. สัมพันธ: ป!การศึกษา 2560 (ระยะที่ 2)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
50,000 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
40,000 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
78,000    คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
70,000
คณะมนุษยศาสตร:และ

สังคมศาสตร:
15,000
คณะมนุษยศาสตร:และ

สังคมศาสตร:
30,000 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

162,500 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15,000 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50,000
113,900

คณะวิทยาการจัดการ




คณะวิทยาการจัดการ

45
ที่

โครงการ

กิจกรรม
105) พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข#งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ
(ระยะที่ 2)
106) พัฒนาทักษะทางวิชาการและแข#งขันทักษะทางการตลาดระดับชาติ
(ระยะที่ 2)
107) การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร:ดวยการใช Bootstrap และเหมืองขอมูล
ขนาดใหญ#สู•การแข#งขันทักษะคอมพิวเตอร:ระดับชาติ (ระยะสุดทาย)
108) การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ:เผยแพร#ของนักศึกษาสาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ป.โท)
109) พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพดานระบบเครือข#าย
คอมพิวเตอร:ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
การแข#งขันทักษะวิชาการระดับชาติ (ระยะสุดทาย)
110) พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการดานระบบการออกแบบฐานขอมูล ของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
111) การเตรียมความพรอมก#อนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ+าสื่อสาร
112) การเตรียมความพรอมนักศึกษาดานการสรางนวัตกรรมและนําเสนอ
งานวิจัย
113) เตรียมความพรอมก#อนสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
114) อบรมเชิงปฏิบัติการดานพยาบาล แพทย:แผนไทยและสาธารณสุขเพื่อ
การแข#งขันทักษะวิชาการระดับชาติ

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
50,000
  คณะวิทยาการจัดการ
60,000 



50,000 



คณะวิทยาการจัดการ

30,000



คณะวิทยาการจัดการ

62,800 



84,700



40,600
107,100 

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20,000 

25,000






คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร:
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115) พัฒนาความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาแพทย:แผนไทย
13 โครงการพัฒนาศูนย: 116) ส#งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร:และ
ระเบียงความคิด
เทคโนโลยี (ระยะสุดทาย)
สรางสรรค:
117) การพัฒนาความคิดสรางสรรค:และผลงานของนักศึกษาดวยงานวิจยั เชิง
พื้นที่ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะสุดทาย)
118) ทักษะการผลิตสื่อการสอนแบบคิดเชิงสรางสรรค:ตามแนว CBL ของ
นักศึกษา
119) การประกวดผลงานความคิดสรางสรรค:ทางความคิดของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู
120) การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสินคา POPCON สู#การเป;นผูประกอบการ
Startup
121) การพัฒนารูปแบบรายการวิทยุและรายการโทรทัศน:ดิจิตอลเพื่อ
สนับสนุนภาพลักษณ:ของมหาวิทยาลัย (ระยะสุดทาย)
122) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ:และผลิตภัณฑ:ใหม#ดวยระบบ 3D สู#
การเป;นผูประกอบการ Startup
123) พัฒนานวัตกรรมดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
124) การสรางสรรค:และพัฒนา นวัตกรรมใหม#ทางศิลปะและการออกแบบ
เตรียมพรอมเพื่อการประกวดแข#งขันระดับชาติ
125) การสรางสรรค:นาฏศิลปˆไทยเพื่อประกวดในเวทีระดับชาติ

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
60,000
 คณะพยาบาลศาสตร:
70,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
15,600    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
35,400 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000 



คณะครุศาสตร:

40,000



คณะวิทยาการจัดการ

40,000 



คณะวิทยาการจัดการ

40,000



คณะวิทยาการจัดการ

100,000



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

100,000
70,000 
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14 โครงการสราง
อัตลักษณ:และ
คุณลักษณะของ
บัณฑิต
ที่พึงประสงค:

15 โครงการพัฒนาสุข
ภาวะของนักศึกษา

กิจกรรม
126) การพัฒนาอัตลักษณ:ของคณะ "มีวินัย ใฝfเรียนรู กาวสู#มืออาชีพ"
(ระยะที่ 3)
127) เสริมสรางอัตลักษณ:ความซื่อสัตย: มีวินัย ใฝfเรียนรู การมีจิตอาสา แก#
นักศึกษาคณะครุศาสตร: (ระยะที่ 3)
128) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ: “ลูกมนุษย: เก#ง ดี มีสุข”
- เตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
- สกุลช#างเมืองเพชร
- สรางอัตลักษณ:บัณฑิตที่พึงประสงค:
129) พัฒนาอัตลักษณ:และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค:และบริการดวย
จิตใจความเป;นมนุษย:คณะพยาบาลศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(ระยะที่ 3)
130) การพัฒนาอัตลักษณ: "ซื่อสัตย: มีวนิ ัย ใฝfรู สูงาน ปฏิบตั ิการเด#น" ของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระยะสุดทาย)
131) สรางอัตลักษณ:เพื่อประยุกต:สําหรับคุณลักษณะของวิศวกร คณะ
วิศวกรรมศาสตร:และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ระยะที่ 3)
132) สรางอัตลักษณ:และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค:ดวยหลักไตรสิกขา
- ค#ายเสริมทักษะชีวิตดวยหลักไตรสิกขา
133) เสริมสรางสุขภาวะของนักศึกษาครุศาสตร: (ระยะที่ 2)
134) พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
135) ส#งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักศึกษา (ระยะที่ 2)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
275,000 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
314,600 

คณะครุศาสตร:

491,000

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:




280,000 

266,100
302,900 

คณะพยาบาลศาสตร:



 คณะเทคโนโลยีการเกษตร




400,000

คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองพัฒนานักศึกษา


333,000 
250,000
630,000 



คณะครุศาสตร:
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
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กิจกรรม

16 โครงการพัฒนา
136) การฝVกปฎิบัติการการวิเคราะห:ขอมูลรูปภาพดวยเทคนิค Data
ทักษะการใช ICT แก#
Analytics
นักศึกษา
137) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนความจริงเสริม (Augmented Reality)
138) การฝVกปฏิบัติทักษะ ICT เบื้องตนเพื่อการประบุกต:ใชงานใน Smart
farm
139) ทดสอบทักษะการใช ICT สําหรับนักศึกษาครู และเพื่องานอาชีพ (ระยะ
สุดทาย)
140) พัฒนาทักษะไอซีทีและทดสอบแก#นักศึกษาและบุคลากร (ระยะที่ 2)
17 โครงการพัฒนา
141) พัฒนาหลักสูตรสองภาษาคณะพยาบาลศาสตร: (ระยะสุดทาย)
หลักสูตรสองภาษา
และนานาชาติ
หรือสองภาษา
18 โครงการแลกเปลี่ยน 142) แลกเปลีย่ นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยใน
นักศึกษาและ
ต#างประเทศ (ระยะสุดทาย)
อาจารย:
143) แลกเปลีย่ นนักศึกษาโครงการ 2018 Student Exchange/Internship
ระหว#างประเทศ
Program กับมหาวิทยาลัยตามความร#วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร:และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 4 คน
(National Pingtung University) เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561
(ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
30,000
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
40,000
30,000




คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

831,050 





40,000 





คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร:

137,400 





40,000 

120,000



คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

49
ที่

โครงการ

19 โครงการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาต#างประเทศ
ของ
นักศึกษาและ
อาจารย:
20 โครงการจัดเตรียม
ประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ
นานาชาติ
21 โครงการขับเคลื่อน
เครือข#ายความ
ร#วมมือของ
คู#ความร#วมมือทั้งใน
และต#างประเทศ
22 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย

กิจกรรม
144) จัดหาสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ระยะ
สุดทาย)
145) จัดหาแบบทดสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษที่ไดมาตรฐาน

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
125,000    คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
135,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

146) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรือ่ งนาฏศิลปˆไทยระดับนานาชาติ

30,000 

147) การเผยแพร#แลกเปลีย่ นเรียนรูทางดานวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
(ระยะสุดทาย)
148) ค#าบริหารจัดการงานขับเคลื่อนเครือข#ายความร#วมมือดานวิเทศสัมพันธ:
(ระยะสุดทาย)

54,800 





549,700 





15,000 





15,000
15,000




149) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี (ระยะสุดทาย)
150) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลงานวิจัยทีไ่ ดทุน (ต#อยอดงบ 60)
151) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย/งานสรางสรรค:/ คณะครุ
ศาสตร: (ระยะสุดทาย)

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
วิเทศสัมพันธ:

คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร:
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โครงการ

23 โครงการพัฒนา
นักวิจัย

26 โครงการสนับสนุน
การบูรณาการ
ผลงานวิจัยกับพันธ
กิจ

กิจกรรม
152) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ระยะสุดทาย)
153) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
154) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโครงการวิจยั โดยใชพื้นที่เป;นฐาน

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
15,000    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15,000 
40,000



คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

155) การจัดการความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมี

25,000 

156) การใชสัตว:ทดลองในงานวิทยาศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ระยะสุดทาย)
157) การพัฒนาขอเสนอชุดโครงการวิจยั บูรณาการ (ระยะที่ 1 และระยะ
สุดทาย)
158) งานวิจัย “การพัฒนาสูตรคุกกี้ขาวไรซ:เบอร:รี่” สูเ# ชิงพาณิชย: (ระยะ
สุดทาย)
159) งานวิจัย “การพัฒนาสูตรไอศกรีมตามธาตุเจาเรือน” บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน (ระยะสุดทาย)
160) ผลของน้ําหมักชีวภาพต#อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกส:กับการ
เรียนการสอนรายวิชา “การปลูกพืชไรดิน” (ระยะสุดทาย)
161) การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
สัตวศาสตร: (ระยะสุดทาย)

25,000 





300,000 





60,000 





สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6,000 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12,000 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6,000 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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กิจกรรม
162) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเฟ}นที่มีศักยภาพเป;นไม
ประดับในสวนปาล:มน้ํามัน ต.นาเขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร กับการเรียน
การสอนในรายวิชาชีววิทยาไมดอกไมประดับ (ระยะสุดทาย)
163) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การคัดเลือกพันธุ:ขาวพื้นเมืองทนแลงจังหวัด
เพชรบุรี กับการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา 2 (ระยะสุดทาย)
164) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การใชเครื่องหมายโมเลกุลอย#าง#ายในการ
จําแนกชนิดพันธุ:ของตาลกับการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาของ
เซลล: (ระยะสุดทาย)
165) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถ#ายละออง
เรณูตาลโตนดกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัตววิทยา (ระยะสุดทาย)
166) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต#อ
การขยายพันธุ:เอื้องทองในหลอดทดลอง กับการเรียนการสอนรายวิชา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ระยะสุดทาย)
167) การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการการ
วิเคราะห:ทางเคมีดวยเครื่องมือ 1 (ระยะสุดทาย)
168) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาก•วยเตี๋ยวเสนเล็กขาวไรซ:เบอร:รี่
กับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป
(ระยะสุดทาย)
169) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของเวลาการงอกต#อสมบัติการตาน
อนุมูลอิสระและปริมาณฟ!นอลิกรวมของขาวกลองพื้นเมือง จ.เพชรบุรี
กับการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเชิงฟ}สิกส: 1 (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
6,000 





6,000 





6,000 





6,000 





6,000 





6,000 





6,000 





คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
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กิจกรรม
170) งานวิจัยเรื่องการบูรณาการงานวิจยั เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ:ขาวตูไรซ:
เบอร:รี่ของกลุ#มผูผลิตจังหวัดเพชรบุรี กับการเรียนการสอนรายวิชา
อาหารคาว-หวานเมืองเพชร (ระยะสุดทาย)
171) การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ:ไอศกรีมขาวไรซ:เบอร:รี่
เสริมน้ําตาลโตนดกับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและ
ไอศกรีม (ระยะสุดทาย)
172) การบูรณาการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสูตรคุกกี้ขาวกลองงอกกับการ
บริการวิชาการใหกับนักเรียนในโรงเรียนของจังหวัดเพชรบุรี (ระยะ
สุดทาย)
173) การบูรณาการผลงานวิจยั เรื่อง The first characterization of 5'
upstream and coding sequences of the myostatin gene
(MSTN) in Thai swamp buffaloes กับพันธกิจมหาวิทยาลัยดานการ
เรียนการสอน (ระยะสุดทาย)
174) การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการส#งเสริมการจัดการกองทุน
สวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานในดง อ.ท#ายาง จ.เพชรบุรี
สรางสรรค:สื่อส#งเสริมการออมทรัพย:เพื่อชีวิตมั่นคง ชุมชนยั่งยืนบนฐาน
คิดเศรษฐกิจพอเพียง
175) การบูรณาการการเตรียมความพรอมบุคลากรทางดานเทคนิคตาม
มาตรฐาน thailand 4.0 กับการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู#
ชุมชนใหเป;นสากล (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
5,000 





คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี

12,000 





คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี

6,000 





คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี

12,000 

12,000 

คณะวิทยาการจัดการ





คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ

กิจกรรม

176) ตนแบบระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย:กับการเรียนการสอน
วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร:สําหรับวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
177) การพัฒนารูปแบบการสอนอ#านอย#างมีวิจารณญาณเพื่อส#งเสริม
ความสามารถทางการอ#านและการคิดอย#างมีวิจารณญาณ
27 โครงการหนึ่งคณะ 178) พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยชุมชนบานดอนหอยแครง ต.บางขุนไทร อ.
หนึ่งอําเภอ (ภายใต
บานแหลม จ.เพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
แนวคิดการบริหาร 179) จัดการตลาดสีเขียว (Green Marketing) ของดีบานในดง อ.ท#ายาง จ.
จัดการโดยใชป4ญหา
เพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
และความตองการ
180) พัฒนาชุมชนตนแบบการผลิตก—าซชีวภาพจากมูลสัตว:เพื่อชุมชนเกษตร
ของชุมชนเป;นตัวตั้ง)
สะอาดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบานบางเค็ม อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
(ระยะสุดทาย)
181) สืบสานภาษากะเหรี่ยงในโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต เพื่อส#งเสริมการ
ท#องเที่ยววิถีชุมชน อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
182) ขับเคลื่อนและยกระดับการใหบริการวิชาการตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
อําเภอ (ระยะสุดทาย)
183) พัฒนาชุมชนสู#การยกระดับเป;นศูนย:ท#องเที่ยวและแหล#งศึกษาดูงาน
ชุมชนไร#มะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
184) พัฒนาชุมชนตนแบบดานสุขภาวะของผุสูงอายุอย#างยั่งยืน เทศบาลตําบล
หาดเจาสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
185) พัฒนาเสนทางท#องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเพื่อการท#องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตําบลบานทาน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12,000
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
100,000    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
120,000 



100,000



คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100,000 
180,000 





85,000 
200,000
100,000 




คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

54
ที่

โครงการ

28 โครงการสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

29 โครงการอนุรักษ:
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

กิจกรรม
186) พัฒนาศักยภาพเพื่อการแกไขป4ญหาชุมชนอย#างเป;นระบบ “ชุมชนบานา
บัว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี”
187) พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานศูนย:ศึกษาเรียนรูเศษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ จ.ประจวบคีรีขันธ:
188) พัฒนาหมู#บานตนแบบเศษฐกิจพอเพียงบานหมู# 2 บานท#าเหว ต.ท#าแลง
อ.ท#ายาง จ.เพชรบุรี สู#การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
189) พัฒนาหมู#บานตนแบบเศษฐกิจพอเพียงตามศาสตร:พระราชาดานเกษตร
อินทรีย: บานหวยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ:
190) สํารวจความหลากหลายของพันธุ:สัตว:น้ําชนิดอื่นที่ไม#ใช#ปลา ที่ไดจากการ
ทําประมงบริเวณ ชายฝ4˜ง จังหวัดเพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
191) บริหารจัดการโครงการอนุรักษ:พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ฯ (ระยะสุดทาย)
192) การสํารวจและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในพื้นที่
ปลูกตาล จังหวัดเพชรบุรี(ระยะสุดทาย)
193) การสํารวจทํารหัสพิกัดตนตาลในพื้นที่ ต.หนองกะปุ อ.บานลาด จ.
เพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
194) สํารวจเก็บรวบรวมและศึกษาลักษณะต#าง ๆ ของขาวพันธุ:พื้นเมืองของ
จังหวัดเพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
195) สํารวจความหลากหลายและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
330,000 
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
200,000
คณะมนุษยศาสตร:และ

สังคมศาสตร:
250,000  
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
200,000 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
70,000  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
166,300 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50,000 





35,000 





150,000 





150,000 





คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
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กิจกรรม
196) รวบรวมและอนุรักษ:พันธุกรรมกลวยไม (ระยะสุดทาย)
197) ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร:เพชรวนาลัย (ระยะ
สุดทาย)
198) การคัดแยกจุลินทรีย:ที่มีความสามารถผลิตเอนไซม:ไซลาเนสจากดินใน
พื้นที่ปลูกตาล (ระยะสุดทาย)
199) ศึกษาชีววิทยาของตาล (ระยะสุดทาย)
200) อบรมปฏิบตั ิการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
201) ฝVกอบรมนักพฤกษศาสตร:รุ#นเยาว: รุ#นที่ 7
202) ปรับปรุงศูนย:เรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพ (ระยะสุดทาย)
203) บริหารจัดการและตั้งศูนย:การเรียนรูเพื่อการพัฒนาปfาตนน้าํ ชุมชนเขา
แด#น และกลุ#มปfาแก#งกระจาน
204) สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ:พันธุกรรมพืชใหเยาวชนและชุมชนในการ
รวบรมและรักษาพันธ:ไมของทองถิ่น (ระยะสุดทาย)
205) การจัดตั้งศูนย:อนุรักษ:พันธุ:ผักพื้นบานและไมผลพื้นเมืองของจังหวัด
เพชรบุรีแก#โรงเรียนองค:กรปกครองส#วนทองถิ่นและชุมชน (ระยะ
สุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
150,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
150,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
150,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
100,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
40,000
คณะวิทยาศาสตร:และ

เทคโนโลยี
45,000
 คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
120,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
80,000 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
40,000
คณะวิทยาการจัดการ

60,000



คณะวิทยาการจัดการ
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30 โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กิจกรรม
206) การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ:พนั ธุกรรมพืชผ#านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
207) การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลวัฒนธรรมการใชสมุนไพรจากตาลตาม
ภูมิป4ญญาทองถิ่น
208) การพัฒนาเภสัชภัณฑ:จากตาล
209) ฐานขอมูลทรัพยากร อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี และพัฒนาระบบ
210) การสรางเครือตนแบบในการเขาร#วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ:
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในภาคส#วน องค:การบริหาร
ส#วนตําบล และโรงเรียน
211) นําเสนอผลงานโครงการอนุรักษ:พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป!งบประมาณ 2561 (ระยะ
สุดทาย)
212) ขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ:พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
213) พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดยเนนกระบวนการการมีส#วนร#วมในการพัฒนา
214) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและ
นักเรียนกองทุนการศึกษา จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ:
215) ฝVกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีนําเสนองานเพื่อการท#องเที่ยวและ
อาหารสําหรับบุคลากรทางการศึกษา
216) การพัฒนาตนแบบสื่อการสอน PBL สู# STEM โรงเรียนบานลาดวิทยา

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
42,000
 คณะครุศาสตร:
15,513 





คณะพยาบาลศาสตร:

42,650 
80,000 
200,000








คณะพยาบาลศาสตร:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

120,000 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

140,337 





คณะเทคโนโลยีการเกษตร

100,000 
150,000

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



20,000 
20,000 





คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กิจกรรม
217) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขต จ.ประจวบคีรีขันธ:
218) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ: เขต 1
219) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
220) การพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข#ายฝVกประสบการณ:วิชาชีพครู
(ระยะที่ 1)
221) การพัฒนาศูนย:เด็กเล็กตนแบบ องค:การบริการส#วนทองถิ่น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ: (ระยะสุดทาย)
222) การพัฒนาโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ สู#การเป;นตนแบบ smart school

32 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
โรงเรียน ตชด. และ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา

223) ตนแบบการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามทฤษีใหม#ใหแก#โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา โรงเรียนบาน ด#านโง โรงเรียนบานท#าตะครอ โรงเรียน
บานพุพลู (ระยะสุดทาย)
224) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประจําป! 2561 (3 วัน)
225) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา ประจําป! 2561 (2 วัน)
226) ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนกองทุนการศึกษา (ระยะที่ 3)

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
100,000 
คณะครุศาสตร:
150,000 

คณะครุศาสตร:

150,000 

คณะครุศาสตร:

50,000



138,140 

คณะครุศาสตร:

120,000 
200,000



คณะครุศาสตร:



180,000



100,000 



200,000 



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร



สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

58
ที่

โครงการ

33 โครงการสนับสนุน
การใหบริการ
วิชาการตาม
ยุทธศาสตร:
จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ:

34

กิจกรรม
227) พัฒนาความรูความสามารถเรื่องการอ#าน (Reading Literacy) ของ
โรงเรียนบานหนองเขื่อน และศูนย:การเรียนรูอินทรีอาสา
228) ยกระดับโรงเรียนตนแบบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสห
วิทยาของโรงเรียนกองทุนการศึกษา
229) ยกระดับโรงเรียนตนแบบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสห
วิทยาของโรงเรียนตระเวนชายแดน
230) การสรางตนแบบกิจกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของ
ชาวกะเหรี่ยงหมู# 2 บานหวยเกษม (หวยแหง) ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ
อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
231) การยกระดับเพื่อสรางมูลค#าเพิ่มสําหรับผามัดยอมจากสีธรรมชาติสเู# ชิง
พาณิชย: ชุมชนหัวบาน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ
232) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค:กรปกครองส#วนทองถิ่นสู# Thailand 4.0

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
60,000 
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
90,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
90,000    คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
39,600
 คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

130,000

233) การพัฒนาหมู#บานตนแบบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

107,000

234) การพัฒนาชุมชนตนแบบการจัดการท#องเที่ยวดานสิงขร อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขันธ:
235) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน จ.เพชรบุรี ตามนโยบาลราช
ภัฎเคลื่อนที่เพื่อชุมชน (ระยะที่ 2)
236) โครงการแปรรูปเนื้อปลาเพื่อเพิม่ มูลค#าสินคาชุมชน บางขุนไทร อ.บาน
แหลม จ.เพชรบุรี

100,000



50,000



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะพยาบาลศาสตร:

30,000



คณะเทคโนโลยีการเกษตร



120,000 


59
ที่

โครงการ

กิจกรรม

โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอน
การวิจัย เพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็ง

237) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ:เตาหูปลาจากเนื้อปลาสีกุนขางเหลือง กลุ#มแปร
รูปอาหารทะเลแหลมผักเบี้ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
238) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ:ขาวไร#เบอร:รี่สผู# ลิตภัณฑ:อาหารสําเร็จรูป
239) โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบทีส่ ามารถถ#ายทอดและส#งต#อความรูดวย
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนไร#มะขาม อ.บานลาด จ.
เพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
240) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ:จากสับปะรดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค#า
ตําบลทุ#งเคล็ด อ.เมือง จ.ประจวบฯ
241) การพัฒนาศูนย:เรียนรูตาลโตนดสูก# ารสรางมูลค#าเพิ่มทางภูมิปญ
4 ญาและ
การเผยแพร#เชิงวิถีชีวิตเพชรบุรี
242) ศูนย:เรียนรูบัวหลวงราชินีเพื่อการอนุรักษ:พันธุ:บัวหลวงและส#งเสริมการ
ท#องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนหนองจอก อ.ท#ายาง จ.เพชรบุรี
243) การพัฒนาศูนย:เรียนรูพิบพลีดวยนวัตกรรมสารสนเทศสู#การท#องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม (ระยะที่ 2)
244) การจัดตั้งศูนย:การเรียนรูพิพิธภัณฑ: สมุนไพรและภูมิปญ
4 ญาทองถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี
245) โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระยะสุดทาย)
246) โครงการเผยแพร#และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อการยกระดับสู#
มาตรฐานสากล (ระยะสุดทาย)

36 โครงการสรางศูนย:
เรียนรูภูมิปญ
4 ญา
ทองถิ่น

37 โครงการส#งเสริม
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
35,000
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

120,000
100,000





 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

95,000 
215,000



95,000 
50,000 
60,000 





100,000 





240,000 





คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะพยาบาลศาสตร:
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

60
ที่

โครงการ

กิจกรรม
247) โครงการยกระดับภูมิปญ
4 ญาและพัฒนาเสนทางการท#องเที่ยววถีชีวิต
ตาลโตนดสู#การท#องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
248) การอนุรักษ:สืบทอดการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรบุรี
249) โครงการพัฒนาภูมิป4ญญาการทํานาเกลือ เพื่อพัฒนาสูไ# ทยแลนด: 4.0
250) พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป;น
เลิศ (EdPEx) (ระยะสุดทาย)

39 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการตามเกณฑ:
คุณภาพ
การศึกษา เพื่อการ
ดําเนินการที่เป;นเลิศ
(EdPEx)
40 โครงการพัฒนา
251) ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนําความรูดานการ
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพสู#แนวปฏิบัติทเี่ ป;นเลิศ (Best Practice)
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
41 โครงการพัฒนา
252) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเขาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
บุคลากรสาย
(ระยะสุดทาย)
สนับสนุนและจัดการ 253) จัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ระยะสุดทาย)
ความรู

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
90,000
  สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
55,100
คณะมนุษยศาสตร:และ

สังคมศาสตร:
60,000
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
229,130
 สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

200,000 

สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

300,000 





กองกลาง

500,000 





กองกลาง

61
ที่

โครงการ

กิจกรรม

42 โครงการพัฒนา
ผูบริหารมืออาชีพ

254) พัฒนาผูบริหารมืออาชีพ (ระยะสุดทาย)

43 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

255) พัฒนาฐานขอมูลป4ญหาและความตองการของชุมชน ยุทธศาสตร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย (ระยะ
สุดทาย)
256) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระยะสุดทาย)

44 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด
45 โครงการพัฒนา
ระบบการสื่อสาร
และสรางภาพลักษณ:
ขององค:กร

งบประมาณ

ไตรมาส 3
หน"วยงาน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
800,000    กองกลาง

200,000 





คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,800,000 





257) พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (ระยะสุดทาย)
258) พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (พลังงาน) (ระยะสุดทาย)

898,800 
242,600 







สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกลาง
กองกลาง

259) พัฒนาระบบการสื่อสารและสรางภาพลักษณ:ขององค:กร (ระยะสุดทาย)
260) จัดทําเอกสารแนะนําระบบการสื่อสารและสรางภาพลักษณ: (ระยะ
สุดทาย)

800,000 
200,000 







สํานักงานอธิการบดี
สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

62
4) ไตรมาสที่ 4 จํานวน 26 โครงการ 146 กิจกรรม
ที่

โครงการ

1

โครงการสนับสนุน
การวิจัยดานอาหาร
และการท#องเที่ยว

กิจกรรม
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

การพัฒนาคู#มือและเสนทางการท#องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (สกุลช#าง
เมืองเพชร) จีน-อังกฤษ-ไทย
การพัฒนาคู#มือภาษาเกาหลีเพื่อการรองรับในอุตสาหกรรมการท#องเที่ยว
และบริการ ในเขตอําเภอชะอําและหัวหิน ในฐานะแหล#งท#องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ
การสรางสื่อประชาสัมพันธ:การท#องเที่ยวเชิงสุขภาพ และชาติพันธุ: ใน
รูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย อําเภอหนองหญาปลอง
การพัฒนาคู#มือผ#านแอปพลิเคชั่น สําหรับผูใหบริการสถานประกอบการ
นวดเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย
การพัฒนาตนแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ:ชุมชนจากมะพราวในเขตอําเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ:
ผลการเสริมสมุนไพรเชิงตํารับเครือ่ งตมยําในอาหารไก#เนื้อต#อสมรรถภาพ
(ควรนําผลการวิจัยงบ วช. 59 มาพัฒนาสู#เชิงพาณิชย:)
ชุดโครงการแอปพลิเคชั่นสําหรับการท#องเที่ยว (สั่งซื้อสินคา PBRU
พระราชดําริ เกษตร) เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาผลิตภัณฑ: PBRU BRAND

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70,000  
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000  
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
50,000 



50,000 



120,000 



50,000 



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

180,000 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

930,000 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

63
ที่

โครงการ

2

โครงการสนับสนุน
การสรางนวัตกรรม
ดานอาหารและการ
ท#องเที่ยว
โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนกลุม# สาขา
ดานอาหารและการ
ท#องเที่ยว

3

5

7

โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ
ดานอาหาร
โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
หลักสูตรใหไดรับ
การขึ้นทะเบียน
TQR

กิจกรรม
9)

สรางบทเรียนคอมพิวเตอร:ช#วยสอนดานอาหารและการท#องเที่ยวเพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพดานการวิจัย

10) การพัฒนาการเรียนการสอนผ#านระบบฟาร:มอัจฉริยะ Hydroponics ป!ที่
2 (ระยะสุดทาย)
11) การพัฒนาการเรียนการสอนผ#านระบบฟาร:มอัฉริยะเมล#อนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ:ผลิตภัณฑ: Food and Tourism Cluster (ระยะสุดทาย)
12) การเรียนรูจากการปฏิบตั ิจริงดานการท#องเที่ยวและการโรงแรม (ระยะ
สุดทาย)
13) การฝVกทักษะทางวิชาการดานการท#องเที่ยวและการโรงแรม (ระยะ
สุดทาย)
14) การฝVกปฏิบัติการเสนทางท#องเที่ยวตามระเบียบกรมการท#องเที่ยวเพื่อการ
รับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก:อาชีพ (ระยะสุดทาย)
15) การพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพการผลิตอาหารตนน้ํา (ระยะสุดทาย)
16) กระบวนการรับนักศึกษา (TCAS) ป!การศึกษา 2561 (ระยะสุดทาย)
17) พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร:บัณฑิต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร:
สํานักงาน (ระยะสุดทาย)
18) การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร:มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการบริหารสมัยใหม# (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28,000  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

70,000 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

100,000 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50,000 

40,000 

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

30,000 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000 
50,000 
300,000 
13,500 
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ที่

8

โครงการ

โครงการผลิตครูมือ
อาชีพและพัฒนา
โรงเรียนตนแบบ
(สาธิตฯ)
9 โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนที่เนน
การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ
10 โครงการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา
ร#วมกับสถาน
ประกอบการ
11 โครงการพัฒนา
อาจารย:ดานทักษะ
ทางวิชาการ

กิจกรรม
19) การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร: (ระยะสุดทาย)
20) ฝVกปฏิบตั ิการบริการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
21) พัฒนาหลักสูตรใหม#และปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐาน TQF (ระยะ
สุดทาย)
22) เสริมศักยภาพนักศึกษาครู ชั้นป! 1-5 เพื่อความเป;นครูดี ครูเก#ง (ระยะ
สุดทาย)

23) สัปดาห:วิทยาศาสตร:แห#งชาติประจําป! 2561

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10,000 
คณะครุศาสตร:
270,000 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
820,000 
คณะครุศาสตร:

295,850



24) ฝVกปฏิบัติการเขาสายสัญญาณ เพื่อการแข#งขันสุดยอดฝ!มือสายสัญญาณ
ของนักศึกษา

29,940



25) การสรางความร#วมมือดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนศิลปะระหว#างสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีกับโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) (ระยะสุดทาย)

25,000



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:



คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

26) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ
(ระยะสุดทาย)
27) ฝVกปฏิบัติการทักษะวิชาชีพดานคอมพิวเตอร:เฉพาะทางเพื่อหองสื่อ
อิเล็กทรอนิกส:

150,000 
60,000 

คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

65
ที่

โครงการ
และกระบวนการ
จัดการเรียนรูจาก
การปฏิบัติ

12 โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาการของ
นักศึกษา

กิจกรรม
28) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนิเทศสหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส:
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
29) การพัฒนาและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส:ของอาจารย:สาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร
30) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส:ของอาจารย:สําหรับการเรียนการสอนคณะ
มนุษย: (ระยะสุดทาย)
31) เตรียมความพรอมของนักศึกษาก#อนเขาศึกษา
32) การเตรียมความพรอมวิชาคอมพิวเตอร: คณิตศาสตร: ภาษาอังกฤษก#อน
เขาศึกษาของนักศึกษาใหม#
33) แข#งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติของนักศึกษาคณะมนุษย:ศาสตร:และ
สังคมศาสตร: (ระยะสุดทาย)
34) พัฒนาทักษะทางวิชาการดานบริหารธุรกิจและการแข#งขันทักษะวิชาการ
พจนก. สัมพันธ: ป!การศึกษา 2560 (ระยะสุดทาย)
35) พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข#งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ (ระยะ
สุดทาย)
36) พัฒนาทักษะทางวิชาการและแข#งขันทักษะทางการตลาดระดับชาติ
(ระยะสุดทาย)
37) แข#งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย:แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 5

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
41,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53,400 
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
77,520 
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
20,000 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

528,600 



113,900



50,000 
60,000
140,000 

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร:

66
ที่

โครงการ

13 โครงการพัฒนาศูนย:
ระเบียงความคิด
สรางสรรค:
และนวัตกรรม
14 โครงการสรางอัต
ลักษณ:และ
คุณลักษณะของ
บัณฑิต
ที่พึงประสงค:

กิจกรรม
38) การประกวดแข#งขันผลงานสรางสรรค:นวัตกรรมจากไอเดีย 4.0 ของ
นักศึกษา

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

39) สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา

10,000 

41) การพัฒนาอัตลักษณ:ของคณะ "มีวินัย ใฝfเรียนรู กาวสู#มืออาชีพ" (ระยะ
สุดทาย)
42) เสริมสรางอัตลักษณ:ความซื่อสัตย: มีวินัย ใฝfเรียนรู การมีจิตอาสา แก#
นักศึกษาคณะครุศาสตร: (ระยะสุดทาย)
43) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ: “ลูกมนุษย: เก#ง ดี มีสุข”

275,000 

คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

40) ปฐมนิเทศนักศึกษาป!การศึกษา 2561

49,692 

314,600 

คณะครุศาสตร:

491,000

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

- พัฒนานักศึกษาใหม#
- ถวายเทียน
44) พัฒนาอัตลักษณ:และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค:และบริการดวย
จิตใจความเป;นมนุษย:คณะพยาบาลศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(ระยะสุดทาย)
45) สรางอัตลักษณ:และคุณลักษณะ "ซื่อสัตย: มีวินยั ใฝfเรียนรู วิชาการเด#น"
ของคณะวิทยาการจัดการ (ระยะสุดทาย)



280,000 

คณะพยาบาลศาสตร:

400,000 

คณะวิทยาการจัดการ

67
ที่

โครงการ

15 โครงการพัฒนาสุข
ภาวะของนักศึกษา

กิจกรรม
46) โครงการสรางอัตลักษณ:เพื่อประยุกต:สําหรับคุณลักษณะของวิศวกร คณะ
วิศวกรรมศาสตร:และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ระยะสุดทาย)
47) สรางอัตลักษณ:และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค:หลักไตรสิกขา
48) สรางอัตลักษณ:และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค:ดวยหลักไตรสิกขา
- ค#ายแสงทองส#องสว#างดวยทางธรรม ป!ที่ 5
- ฉลองเทียน
- ถวายเทียนพรรษา
49) การแข#งขันกีฬาภายในคณะ ลูกวิทย:เกมส:
50)
51)
52)
53)

พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา (ระยะสุดทาย)
เสริมสรางสุขภาวะของนักศึกษาครุศาสตร: (ระยะสุดทาย)
พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ระยะสุดทาย)
สรางเสริมสุขภาวะที่ดีแก#นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ระยะสุดทาย)
54) ส#งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักศึกษา (ระยะสุดทาย)
16 โครงการพัฒนา
55) การฝVกปฎิบัติการ AI
ทักษะการใช ICT แก# 56) พัฒนาทักษะไอซีทีและทดสอบแก#นักศึกษาและบุคลากร (ระยะสุดทาย)
นักศึกษา
18 โครงการแลกเปลี่ยน 57) แลกเปลีย่ นอาจารย:และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตามความร#วมมือใน
นักศึกษาและอาจารย:
ต#างประเทศ
ระหว#างประเทศ

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
302,900 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองพัฒนานักศึกษา
400,000



23,000
คณะวิทยาศาสตร:และ

เทคโนโลยี
150,000 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
333,000 
คณะครุศาสตร:
350,000 
คณะวิทยาการจัดการ
127,800 
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
630,000 
กองพัฒนานักศึกษา
40,000 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
831,050 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
150,000 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

68
ที่

โครงการ

20 โครงการจัดเตรียม
ประชุมสัมมนา
วิชาการระดับ
นานาชาติ
22 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย
24 โครงการสนับสนุน
การวิจัยและงาน
สรางสรรค:

กิจกรรม
58) การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ NCCIT 2018

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
131,000 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

59) การพัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60) การเจริญเติบโตของไมสักในพื้นทีต่ นแบบวนเกษตรชุมชนบานถ้ําเสือ
อําเภอแก#งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
61) ความหลากหลายชนิดของพรรณไมพื้นล#างและการใชประโยชน:ผลผลิต
จากปfาชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแก#งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
62) การสํารวจสภาพแวดลอมในวนเกษตรชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแก#ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
63) การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว:ในพื้นที่วนเกษตรชุมชน
บานถ้ําเสือ อําเภอแก#งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
64) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแก#ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
65) ความสุขของชุมชนบานถ้ําเสือ อําเภอแก#งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
66) การศึกษาเพื่อการอนุรักษ:เรือนไทยพื้นถิ่นเพชรบุรี

80,000 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

120,000 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

70,000 



5,5000 



คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

91,800 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

60,000 
759,200 




คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

69
ที่

โครงการ

กิจกรรม
67) การพัฒนาเอกลักษณ:อาหารทองถิน่ เพชรบุรีดวยการจัดกิจกรรมการ
ท#องเที่ยวเชิงสรางสรรค:โดยการใชการมีส#วนร#วมของชุมชน เพื่อสราง
ศักยภาพทางการท#องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี
68) การพัฒนา Dot-blot Hybridization เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล#าใน
เนื้อสุกร
69) การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุfนระดับเบื้องตนแบบออนไลน:ผสมระดับ
ปริญญาตรี
70) การพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสะเต็มศึกษาและ
การคิดวิเคราะห:เพื่อการสรางสรรค:สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
71) การใชพลังงานแสงอาทิตย:ในกังหันเติมอากาศดวยมอเตอร: 3 เฟสสําหรับ
ฟาร:มเลี้ยงกุงขาวในจังหวัดเพชรบุรี
72) การผลิตก—าซชีวภาพจากเศษอาหารและน้ําทิ้งจากชุมชนบริเวณปากแม#น้ํา
เพชรบุรี
73) การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและ
ประหยัดพลังงานสําหรับฟาร:มกลวยหอมทองดวยเทคโนโลยีอินเทอร:เน็ต
ของสรรพสิ่ง
74) การพัฒนานวัตกรรมสมาร:ทฟราม:โดยใชเทคโนโลยีอินเทอร:เน็ตของสรรพ
สิ่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
75) โครงการการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพภาษาอังกฤษเพื่อส#งเสริม
ความสามารถในการอ#านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป!ที่ 6 จังหวัด
เพชรบุรี

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
742,700  
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
925,300 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

354,300 



725,000 



732,100 



819,200 



1,600,000 



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1,000,500 



200,000 



สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

70
ที่

โครงการ

กิจกรรม
76) การทํานาเกลือสมุทรเพื่อการแข#งขันเชิงพาณิชย:
77) การพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของสมาร:ทโฟนผ#านดวงตา สําหรับผู
พิการทางแขน
78) โครงการนวัตกรรมอัจฉริยะช#วยเหลือเกษตรกรในการปลูกและดูแลกลวย
หอมทองในพื้นที่เพาะปลูกกลวยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส#งออก
79) โครงการระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย:แบบใชความรอนร#วมกับ
อุปกรณ:แลกเปลีย่ นความรอนจากพลังงานชีวมวล
80) โครงการการพัฒนาวัสดุเปล#งแสงของแข็งสีแดงชนิดใหม#จากแกวบอโรซิลิ
เกต
81) โครงการรูปแบบการพัฒนาผูนําวิสาหกิจชุมชนดานอาหาร โดยการมีส#วน
ร#วม ขององค:กรปกครองส#วนทองถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
82) โครงการการทดลองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา โดยให
ผูเรียนประยุกต:ใชตัว แบบยุทธศาสตร:การพัฒนาเชิงระบบ
83) โครงการการพัฒนาระบบแจงเตือนโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว
โดยใชอากาศยานไรคนขับร#วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพ
84) โครงการการผลิตเกลือสมุทรปลอดภัยโดยใชตาข#ายล#อผลึกและวัสดุปูน
จากธรรมชาติ
85) โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลค#าผลิตภัณฑ:จากปลาทูเพื่อเป;นสูตร
ตนแบบของจังหวัดเพชรบุรี
86) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ:กลวยหอมทองเพื่อเพิ่มมูลค#า
87) แอปพลิเคชั่นเพื่อการอนุรักษ:ภาษาถิ่นบานลาด

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
964,000  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
660,000  
คณะวิทยาการจัดการ
944,700 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

556,800 



697,600 



685,000 



892,500 



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,034,000 



คณะวิทยาการจัดการ

857,300 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1,120,200 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1,155,000 
50,000 




คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

71
ที่

โครงการ

กิจกรรม
88) การพัฒนาระบบฐานขอมูลป4ญหาและความตองการของชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี กรณีศึกษาอําเภอบานลาด (บานลาดโมเดล)
89) โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อสอนภาษาอังกฤษสําหรับไอที โดยใช STEM
Education
90) ระบบจัดการฐานความรูและระเบียนสุขภาพนวดกดจุดสะทอนฝfาเทาบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด:
91) การพัฒนาตนแบบระบบผูเชี่ยวชาญทางการแพทย:วินิจฉัยโรคทั่วไปผ#าน
แอปพลิเคชั่นบนสมาร:ทโฟน
92) นวัตกรรมวิตามินซีจากผลไมและเศษเหลือทางการเกษตรสําหรับอาหาร
สัตว:น้ํา(ผลิตภัณฑ:ที่พัฒนาสู#เชิงพาณิชย:)
93) การประเมินทรัพยากรปูมา และการมีส#วนร#วมของชุมชน ในการอนุรักษ:
ทรัพยากรปูมาจังหวัดเพชรบุรี
(คู#มือรูปแบบการมีส#วนร#วมของชุมชนในการอนุรักษ:ปูมา)
94) คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรจุครูในทองถิ่นกับบรรจุต#างถิ่นใน
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ:
95) การพัฒนาคู#มือสําหรับการปรับตัวของสื่อพื้นบานรําวงยอนยุคเพชรบุรี
96) การประยุกต:ใชตนทุนฐานกิจกรรมในการคํานวนตนทุนต#อหัวของการผลิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
97) รูปแบบการส#งเสริมการจัดการกองทุสวัสดิการชุมชนตําบลยางหย#อง อ.ท#า
ยาง จ.เพชรบุรี

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
50,000 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

80,000 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

80,000 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

100,000 



คณะครุศาสตร:

40,000 
120,000 




คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

50,000 



คณะวิทยาการจัดการ

72
ที่

โครงการ

กิจกรรม
98) ระดับภาวะซึมเศราและพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาวะซึมเศรา
ของผูสูงอายุ ในโครงการพัฒนาชุมชนตนแบบการดูแลสุขภาวะซึมเศรา
ของผูสูงอายุอย#างยั่งยืน เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
99) บทบาทขององค:กรปกครองส#วนทองถิ่นในการพัฒนาแผนประมงพื้นบาน
ในจังหวัดเพชรบุรี
100) การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุfนชั้นตนแบบออนไลน:ผสมสําหรับผูเรียน
ระดับอุดมศึกษา
101) การพัฒนาชุดแบบฝVกเพื่อสรางจิตสํานึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชหลักคิดเชิงระบบ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
102) การผลิตไฟฟ+าดวยพลังงานไอน้ําความดันต่ําสําหรับหมอน้ําแบบความรอน
ไหลผ#านทางเดียว
(จดอนุสิทธิบัตร)
103) การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M67
104) ปริมาณเมทิลไกลออกซอลในตนขาวอ#อนที่ทําใหเครียดดวยสภาพอากาศ
105) การพัฒนากลไกการหั่นซอยตะไครสดดวยวิธีไฟไนต:เอลิเมนต:
(เพิ่มประโยชน:การใชสอยใหครบวงจรเพื่อใชเป;นตนแบบได)

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000  
คณะพยาบาลศาสตร:

100,000 



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

80,000 



35,500 



100,000 



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30,000 



50,000 



120,000 



คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

73
ที่

โครงการ

กิจกรรม
106) การประยุกต:ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร:ช#วยในการวิเคราะห:ขั้นตอนการ
ผลิตชิ้นงานก#อนการผลิตจริง เพื่อลดชิ้นงานเสียและแกป4ญหาความ
ชํานาญของธุรกิจโรงกลึง
107) การบูรณาการการใชระบบสูบน้ําเซลล:แสงอาทิตย:ชนิดต#อตรงร#วมกับ
การเกษตร
108) กลยุทธ:ทางการตลาดขาวเกรียบงาในจังหวัดเพชรบุรี
109) การพัฒนาเสนทางการท#องเที่ยวเชิงจาริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี
(เสนทางท#องเที่ยว 9 วัด ตามอําเภอ ร#วมกับนโยบายการท#องเที่ยวของ
มหาวิทยาลัย)
110) รูปแบบการส#งเสริมการท#องเที่ยวทะเลงาม หาดเจาสําราญ จังหวัด
เพชรบุรี
(รูปแบบการป+องกันภัยทางทะเลของนักท#องเที่ยว....)
111) พฤติกรรมการเป}ดรับข#าวสารและความคาดหวังของนักท#องเที่ยวที่
เดินทางมาท#องเที่ยวตลาดตองชม จังหวัดเพชรบุรี
112) การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบบูรณาการดานการท#องเที่ยวชุมชนของ
องค:กรปกครองส#วนทองถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี
113) การสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

25

114) จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
120,000  
คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
100,000 



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

30,000 
50,000 




30,000 



คณะวิทยาการจัดการ

30,000 



คณะวิทยาการจัดการ

140,000 



590,700 



150,000 



คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
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ที่

โครงการ
โครงการสนับสนุน
การเผยแพร#
ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค:

กิจกรรม
115) การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร:แห#งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
116) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน:
117) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ISAI-NLP 20189: The Joint
International Symposium on Artficial Intelligence and Natural
Language Processing))
118) สนับสนุนการเผยแพร#ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค:

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
190,000  
คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
150,000  
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
56,000 
คณะวิทยาการจัดการ

200,000 



119) ร#วมงานมหกรรมวิจยั แห#งชาติ ป! 2561

193,000



120) เตรียมความพรอมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5
121) จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

350,000 



350,000 



200,000



27 โครงการหนึ่งคณะ 122) การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ โครงการหนึง่ คณะ
หนึ่งอําเภอ (ภายใต
หนึ่งอําเภอ ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการโดยใชป4ญหาและความ
แนวคิดการบริหาร
ตองการของชุมชนเป;นตัวตั้ง
จัดการโดยใชป4ญหา
และความตองการ
ของชุมชนเป;นตัวตั้ง)

สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

75
ที่

โครงการ

กิจกรรม

29 โครงการอนุรักษ:
123) การสํารวจและรวบรวมการใชประโยชน:จากไมผลพื้นเมือง เขตอําเภอบาน
พันธุกรรมพืชอัน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
เนื่องมาจาก
124) ฐานขอมูลทรัพยากร อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี และพัฒนาระบบ (ระยะ
พระราชดําริฯ
สุดทาย)
30 โครงการพัฒนาครู
125) ตนแบบการพัฒนาหองสมุดดิจติ อลของ โรงเรียนกองทุนการศึกษา
และบุคลากรทางการ
โรงเรียนอานันท: โรงเรียนหุบกระพง เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา
เรียน
126) พัฒนาครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาดวย Action Research โดยใช
ระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning
Community
127) พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาจีน

32 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
โรงเรียน ตชด. และ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา

128) การพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข#ายฝVกประสบการณ:วิชาชีพครู
(ระยะสุดทาย)
129) ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ
โรงเรียนกองทุนการศึกษา (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
90,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

80,000 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103,650 

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

30,000 

คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:
คณะครุศาสตร:

50,000 
200,000 



สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

76
ที่

โครงการ

กิจกรรม

33 โครงการสนับสนุนการ 130) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน จ.เพชรบุรี ตามนโยบาลราชภัฎ
ใหบริการวิชาการตาม
เคลื่อนที่เพื่อชุมชน (ระยะสุดทาย)
ยุทธศาสตร:
จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ:
36 โครงการสรางศูนย: 131) การพัฒนาศูนย:เรียนรูตาลโตนดสูก# ารสรางมูลค#าเพิ่มทางภูมิปญ
4 ญาและ
เรียนรูภูมิปญ
4 ญา
การเผยแพร#เชิงวิถีชีวิตเพชรบุรี (ระยะสุดทาย)
ทองถิ่น
132) นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพชรบุรี
40 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

133) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับ
คณะครุศาสตร: (ระยะสุดทาย)
134) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับ
คณะวิทยาศาสตร:ฯ (ระยะสุดทาย)
135) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับ
คณะวิทยาการจัดการ (ระยะสุดทาย)
136) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระยะสุดทาย)
137) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับ
คณะวิศวกรรมศาสตร:และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ระยะสุดทาย)
138) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับ
คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 
คณะพยาบาลศาสตร:

215,000 



80,000 

สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร:

100,000 



70,000 



135,000 



คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

95,000 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

130,000 



คณะวิศวกรรมศาสตร:และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร:และ
สังคมศาสตร:

270,000 

77
ที่

โครงการ

กิจกรรม
139) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะสุดทาย)
140) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ ระดับ
คณะพยาบาลศาสตร: (ระยะสุดทาย)
141) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพสํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (ระยะสุดทาย)
142) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี (ระยะ
สุดทาย)
143) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการฯ (ระยะ
สุดทาย)
144) การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพสถาบันวิจัยฯ (ระยะสุดทาย)
145) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน ประจําป!การศึกษา 2560 (ระยะสุดทาย)
146) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจําป!การศึกษา 2560 (ระยะสุดทาย)

งบประมาณ

ไตรมาส 4
หน"วยงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
80,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

60,000 

คณะพยาบาลศาสตร:

30,000



30,000 



30,000 



30,000 



291,500



215,300



สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและส#งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักส#งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ภาคผนวก
- แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจ%ายตามยุทธศาสตร*)
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจ"ายตามยุทธศาสตร')
คณะ/สํานัก/สถาบัน.........................................................
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตร:ที่ ...........................................................................................................................................
กลยุทธ:
...........................................................................................................................................
โครงการหลัก ...........................................................................................................................................
โครงการ/กิจกรรม ..............................................................................................................................
วัตถุประสงค:ของโครงการ/กิจกรรม
5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ตัวชี้วัด เป+าหมาย และผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เป<าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ป=ญหา/อุปสรรค

บรรลุเป+าหมายรอยละ
7. งบประมาณ ไดรับจัดสรร......................บาท เบิกจ#ายจริง.............................คงเหลือ ......................บาท
8. องค:ความรูและบทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผูรายงาน
(......................................................)

