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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (ตุลาคม-มีนาคม)

งบประมาณทั้งส้ิน 701,130,200.00 บาท

เบิกจ/าย 189,092,146.51 บาท 26.97%

คงเหลือ 512,038,053.49 บาท 73.03%

งบประมาณทั้งส้ิน 551,763,950.00 บาท

เบิกจ/าย 161,155,839.35 บาท 29.21%

คงเหลือ 390,608,110.65 บาท 70.79%

งบประมาณทั้งส้ิน 34,583,550.00 บาท

เบิกจ/าย 6,557,364.16 บาท 18.96%

คงเหลือ 28,026,185.84 บาท 81.04%

งบประมาณทั้งส้ิน 74,171,100.00 บาท

เบิกจ/าย 10,484,732.78 บาท 14.14%

คงเหลือ 62,365,867.22 บาท 85.86%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ/าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 23 54 77 100

รายจ�ายประจํา 28 58 80 100

รายจ�ายลงทุน 8 40 65 100

งบประมาณทั้งส้ิน 6,500,000.00 บาท

เบิกจ/าย 2,845,144.00 บาท 43.77%

คงเหลือ 3,654,856.00 บาท 56.23%

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 
5/2563 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 และ

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี
คร้ังท่ี 6/2563 วันท่ี 15 มิถุนายน 2563

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ/าย
ประจํา

งบประมาณ
รายจ/าย

ยุทธศาสตร;

งบประมาณ
รายจ/ายตาม
ภารกิจหลัก

งบประมาณ
รายจ/าย

แผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณทั้งส้ิน 34,111,600.00 บาท

เบิกจ/าย 8,049,066.22 บาท 23.60%

คงเหลือ 26,062,533.78 บาท 76.40%
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จัดต้ังภายใน
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14.14
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
-------------------------------------------- 

 
เพ่ือให�การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายจ)ายตาม

ยุทธศาสตร.) เป0นไปตามข�อ 6 แห)งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ)ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 นั้น 

เ พ่ือให�ทราบผลความก�าวหน�าในการปฏิบั ติงานของหน)วยงาน กองนโยบายและแผน                
จึงได�จัดทํารายงานผลดังกล)าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 2 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 701,130,200 บาท เบิกจ)าย 
189,092,146.51 บาท คิดเป0นร�อยละ 26.97 

 
1. การเบิกจ.ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

701,130,200.00 บาท 

เบิกจ.าย คงเหลือ 

189,092,146.51 บาท 512,038,053.49 บาท 

26.97% 
73.03% 
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2. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเบิกจ.ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน.วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ.าย คงเหลือ 

551,763,950.00 บาท 161,155,839.35 บาท 390,608,110.65 บาท 

29.21% 
70.79% 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ.าย คงเหลือ 

34,583,550.00 บาท 6,557,364.16 บาท 28,026,185.84 บาท 

18.96% 
81.04% 
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4. การเบิกจ.ายงบประมาณหน.วยงานจัดตั้งภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะครุศาสตร.
คณะ

เทคโนโลยีการเ
กษตร

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะ
วิศวกรรมศาสต

ร.และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะพยาบาล
ศาสตร.

คณะ
มนุษยศาสตร.

และ
สังคมศาสตร.

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร.

และเทคโนโลยี

สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักส)งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

สถาบันวิจัย
และส)งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ 1,443,200.0 1,466,740.0 1,318,267.0 1,938,464.0 1,270,900.0 6,133,654.0 2,300,000.0 3,744,325.0 11,042,600. 1,469,300.0 2,009,800.0 446,300.00

เบิกจ)าย 362,109.22 162,129.88 172,300.75 471,154.87 226,360.00 1,124,131.9 298,227.73 408,835.57 2,725,376.4 155,205.87 242,360.88 209,171.00

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ.าย คงเหลือ 

34,111,600.00 บาท 8,049,066.22 บาท 26,062,533.78 บาท 

23.60% 
76.40% 
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5. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายยุทธศาสตร;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร.ท่ี 1 การ
สร�างความโดดเด)นด�าน

อาหารและการ
ท)องเท่ียว

ยุทธศาสตร.ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต

ยุทธศาสตร.ท่ี 3 การ
ผลิตและพัฒนาวิชาชีพ

ครู

ยุทธศาสตร.ท่ี 4 การ
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ยุทธศาสตร.ท่ี 5 การ
พัฒนาท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร.ท่ี 6 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหาร

งบประมาณ 4,427,900.00 22,397,495.00 5,220,000.00 3,690,000.00 29,513,805.00 8,921,900.00

เบิกจ)าย 414,826.00 4,641,238.08 363,206.59 900,064.52 3,017,821.59 1,147,576.00

ร�อยละ 9.37 20.72 6.96 24.39 10.23 12.86

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น 

74,171,100.00 บาท 

เบิกจ.าย คงเหลือ 

10,484,732.78 
บาท 

62,365,867.22 บาท 

14.14
85.86
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6. การเบิกจ.ายงบประมาณรายจ.ายแผนงานฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ.าย คงเหลือ 

6,500,000.00 บาท 2,845,144.00 บาท 3,654,856.00 บาท 

43.77% 
56.23% 



 

 

- ภาคผนวก 1 – 

 

 

 













 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



หนา้ที� 1

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (ตุลาคม - มีนาคม 2563)

ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ

1 รายจายประจํา 458,042,050.00  136,285,461.95  29.75      321,756,588.05  93,721,900.00   24,870,377.40   26.54      68,851,522.60   551,763,950.00  161,155,839.35  29.21      390,608,110.65  

1.1 งบบุคลากร 272,299,100.00   125,839,644.97   46.21      146,459,455.03   27,802,200.00    12,770,838.33    45.93      15,031,361.67    300,101,300.00   138,610,483.30   46.19      161,490,816.70   

1.2 งบดําเนินงาน 17,813,850.00    10,445,816.98    58.64      7,368,033.02      50,919,700.00    12,099,539.07    23.76      38,820,160.93    68,733,550.00    22,545,356.05    32.80      46,188,193.95    

1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ! ที่ดิน และสิ่งก'อสร)าง) 167,929,100.00   -                   -         167,929,100.00   15,000,000.00    -                   -         15,000,000.00    182,929,100.00   -                   -         182,929,100.00   

2 รายจายตามภารกิจหลักของหนวยงาน 19,493,950.00   1,602,907.49     8.22       17,891,042.51   15,089,600.00   4,954,456.67     32.83      10,135,143.33   34,583,550.00   6,557,364.16     18.96      28,026,185.84   

1) คณะครุศาสตร!          591,600.00 43,475.00          7.35        548,125.00                  851,600.00 318,634.22         37.42      532,965.78         1,443,200.00      362,109.22         25.09      1,081,090.78      

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร          590,540.00 -                   -         590,540.00                  876,200.00          162,129.88 18.50      714,070.12         1,466,740.00      162,129.88         11.05      1,304,610.12      

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          522,467.00 -                   -         522,467.00                  795,800.00          172,300.75 21.65      623,499.25         1,318,267.00      172,300.75         13.07      1,145,966.25      

4) คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          770,064.00 -                   -         770,064.00               1,168,400.00          471,154.87 40.32      697,245.13         1,938,464.00      471,154.87         24.31      1,467,309.13      

5) คณะพยาบาลศาสตร!          752,000.00           59,269.00 7.88        692,731.00                  518,900.00          167,091.00 32.20      351,809.00         1,270,900.00      226,360.00         17.81      1,044,540.00      

6) คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!       2,488,854.00           91,567.81 3.68        2,397,286.19            3,644,800.00       1,032,564.09 28.33      2,612,235.91      6,133,654.00      1,124,131.90      18.33      5,009,522.10      

7) คณะวิทยาการจัดการ          942,900.00 -                   -         942,900.00               1,357,100.00          298,227.73 21.98      1,058,872.27      2,300,000.00      298,227.73         12.97      2,001,772.27      

8) คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี       2,394,425.00 -                   -         2,394,425.00            1,349,900.00          408,835.57 30.29      941,064.43         3,744,325.00      408,835.57         10.92      3,335,489.43      

9) สํานักงานอธิการบดี       7,647,100.00       1,256,558.68 16.43      6,390,541.32            3,395,500.00       1,468,817.81 43.26      1,926,682.19      11,042,600.00    2,725,376.49      24.68      8,317,223.51      

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       1,000,000.00 -                   -         1,000,000.00               469,300.00          155,205.87 33.07      314,094.13         1,469,300.00      155,205.87         10.56      1,314,094.13      

11) สํานักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       1,500,000.00           93,500.00 6.23        1,406,500.00               509,800.00          148,860.88 29.20      360,939.12         2,009,800.00      242,360.88         12.06      1,767,439.12      

12) สถาบันวิจัยและส'งเสริมศิลปวัฒนธรรม          294,000.00           58,537.00 19.91      235,463.00                  152,300.00 150,634.00         98.91      1,666.00            446,300.00         209,171.00         46.87      237,129.00         

3 รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน 3,365,600.00     289,708.00       8.61       3,075,892.00     30,746,000.00   7,759,358.22     25.24      22,986,641.78   34,111,600.00   8,049,066.22     23.60      26,062,533.78   

1) ค'าใช)จ'ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร!       1,832,000.00 -                   -         1,832,000.00          24,200,000.00 6,246,719.18      25.81      17,953,280.82    26,032,000.00    6,246,719.18      24.00      19,785,280.82    

2) ค'าใช)จ'ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

      1,533,600.00 289,708.00         18.89      1,243,892.00            6,546,000.00 1,512,639.04      23.11      5,033,360.96      8,079,600.00      1,802,347.04      22.31      6,277,252.96      

4 รายจายตามยุทธศาสตร<มหาวิทยาลัย 40,157,600.00   3,535,081.59     8.80       36,622,518.41   34,013,500.00   6,949,651.19     20.43      27,063,848.81   74,171,100.00   10,484,732.78   14.14      62,365,867.22   

ยุทธศาสตร<ที่ 1 การสร*างความโดดเดนด*านอาหารและการทองเที่ยว -                  -                  -         -                  4,427,900.00     414,826.00       9.37       4,013,074.00     4,427,900.00     414,826.00       9.37       4,013,074.00     

1 โครงการพัฒนาและยกระดับความร'วมมือกับหน'วยงานภาค

การศึกษาและผู)ประกอบการ

-                   -                   -         -                   350,000.00         -                   -         350,000.00         350,000.00         -                   -         350,000.00         

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาวด)านการ

ประกอบอาหารและการท'องเที่ยว

-                   -                   -         -                   215,000.00         -                   -         215,000.00         215,000.00         -                   -         215,000.00         

3 โครงการฟาร!มต)นแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ -                   -                   -         -                   625,000.00         -                   -         625,000.00         625,000.00         -                   -         625,000.00         

งบประมาณแผนดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได* (บาท) รวม (บาท)
ยุทธศาสตร</โครงการ/กิจกรรม



หนา้ที� 2

ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ

งบประมาณแผนดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได* (บาท) รวม (บาท)
ยุทธศาสตร</โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร -                   -                   -         -                   699,750.00         -                   -         699,750.00         699,750.00         -                   -         699,750.00         

5 โครงการพัฒนาศูนย! Royal Coast -                   -                   -         -                   45,000.00          -                   -         45,000.00          45,000.00          -                   -         45,000.00          

6 โครงการยกระดับคุณภาพและเสริมสร)างทักษะทางวิชาชีพด)าน

การประกอบอาหารและการท'องเที่ยว

-                   -                   -         -                   924,000.00         148,396.00         16.06      775,604.00         924,000.00         148,396.00         16.06      775,604.00         

7 โครงการจัดตั้งหน'วยความเปLนเลิศด)านอาหารและการท'องเที่ยว -                   -                   -         -                   110,000.00         -                   -         110,000.00         110,000.00         -                   -         110,000.00         

8 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง -                   -                   -         -                   320,000.00         -                   -         320,000.00         320,000.00         -                   -         320,000.00         

9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ประเภทอาหารภายใต)เครื่องหมาย 

PBRU Brand โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีและ Think

 Café'

-                   -                   -         -                   465,250.00         -                   -         465,250.00         465,250.00         -                   -         465,250.00         

10 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให)บริการ และความ

ปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

-                   -                   -         -                   327,900.00         266,430.00         81.25      61,470.00          327,900.00         266,430.00         81.25      61,470.00          

11 โครงการเพื่อการเข)าสู'ความเปLนสากล -                   -                   -         -                   346,000.00         -                   -         346,000.00         346,000.00         -                   -         346,000.00         

ยุทธศาสตร<ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 7,637,795.00     470,750.00       -         7,167,045.00     14,759,700.00   4,170,488.08     28.26      10,589,211.92   22,397,495.00   4,641,238.08     20.72      17,756,256.92   

12 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให)ได)มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา

                    -                       -              -                       -         2,350,000.00          571,371.10       24.31       1,778,628.90       2,350,000.00          571,371.10       24.31       1,778,628.90

13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย!ให)มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการและทางวิชาชีพ

                    -                       -              -                       -         1,494,000.00           98,900.00         6.62       1,395,100.00       1,494,000.00           98,900.00         6.62       1,395,100.00

14 โครงการพัฒนาความรู) ทักษะด)านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 4,142,495.00      127,300.00         3.07        4,015,195.00      -                   -                   -         -                   4,142,495.00      127,300.00         3.07        4,015,195.00      

15 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให)พร)อมทํางานด)วยวิชาการ 

วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21

-                   -                   -                             -   3,290,000.00      740,181.98         22.50      2,549,818.02      3,290,000.00      740,181.98         22.50      2,549,818.02      

16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 2,495,300.00      343,450.00         -                             -   3,244,700.00      2,371,361.00      73.08      873,339.00         5,740,000.00      2,714,811.00      47.30      3,025,189.00      

17 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด)วยศาสตร!พระราชา                     -                       -   -                             -   880,000.00         141,200.00         16.05      738,800.00         880,000.00         141,200.00         16.05      738,800.00         

18 โครงการพัฒนาอัตลักษณ!และคุณลักษณะที่พึงประสงค! 1,000,000.00      -                   -                             -   460,000.00         126,830.00         27.57      333,170.00         1,460,000.00      126,830.00         8.69        1,333,170.00      

19 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู)ประกอบการรุ'นใหม'ของนักศึกษา -                   -                   -                             -   580,000.00         66,400.00          11.45      513,600.00         580,000.00         66,400.00          11.45      513,600.00         

20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน)นการเรียนรู)แบบ 

Active Learning และ/หรือสร)างความร'วมมือกับสถาน

ประกอบการ

-                   -                   -                             -   2,080,000.00      54,244.00          2.61        2,025,756.00      2,080,000.00      54,244.00          2.61        2,025,756.00      



หนา้ที� 3

ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ

งบประมาณแผนดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได* (บาท) รวม (บาท)
ยุทธศาสตร</โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน!                     -                       -   -                             -   381,000.00         -                   -         381,000.00         381,000.00         -                   -         381,000.00         

ยุทธศาสตร<ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 3,006,000.00     46,510.00         1.55       2,959,490.00     2,214,000.00     316,696.59       14.30      1,897,303.41     5,220,000.00     363,206.59       6.96       4,856,793.41     

22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให)พร)อมทํางานด)วยวิชาการ

วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21

-                   -                   -                             -   1,450,000.00      224,164.00         15.46      1,225,836.00      1,450,000.00      224,164.00         15.46      1,225,836.00      

23 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครู 416,000.00         -                   -                             -   464,000.00         52,384.59          11.29      411,615.41         880,000.00         52,384.59          5.95        827,615.41         

24 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน)นการเรียนรู)จาก

การปฏิบัติจริงร'วมกับโรงเรียนเครือข'ายในท)องถิ่น

520,000.00         -                   -         520,000.00         300,000.00         40,148.00          13.38      259,852.00         820,000.00         40,148.00          4.90        779,852.00         

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการใน

ท)องถิ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู)ด)านการอ'านการเขียนและการ

วิเคราะห!ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,000,000.00      46,510.00          2.33        1,953,490.00      -                   -                   -         -                   2,000,000.00      46,510.00          2.33        1,953,490.00      

26 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให)เปLนศูนย!ฝgกปฏิบัติการและการ

วิจัย เปLนต)นแบบให)กับโรงเรียนในท)องถิ่น

70,000.00          -                   -                   70,000.00 -                   -                   -         -                   70,000.00          -                   -         70,000.00          

ยุทธศาสตร<ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม -                  -                  -         -                  3,690,000.00     900,064.52       24.39      2,789,935.48     3,690,000.00     900,064.52       24.39      2,789,935.48     

27 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีด

ความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

-                   -                   -                             -   500,000.00         207,051.00         41.41      292,949.00         500,000.00         207,051.00         41.41      292,949.00         

28 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, 

มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การเรียนการสอน)

-                   -                   -                             -   1,037,000.00      262,785.52         25.34      774,214.48         1,037,000.00      262,785.52         25.34      774,214.48         

29 โครงการพัฒนางานวิจัยสร)างสรรค!องค!ความรู) และนวัตกรรม/

เพื่อเปLนต)นแบบหรือนํามาใช)ประโยชน!ในการพัฒนาชุมชนและ

ท)องถิ่นตามศาสตร!พระราชา

-                   -                   -                             -   450,000.00         80,000.00          17.78      370,000.00         450,000.00         80,000.00          17.78      370,000.00         

30 โครงการแสวงหาแหล'งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/

และหรือพัฒนาศูนย!วิจัยเฉพาะทาง

-                   -                   -                             -   183,000.00         -                   -         183,000.00         183,000.00         -                   -         183,000.00         

31 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค!ให)ได)รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

-                   -                   -                             -   200,000.00         3,040.00            1.52        196,960.00         200,000.00         3,040.00            1.52        196,960.00         

32 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร)างมูลค'าเพิ่ม (Value 

Creation) สู'เชิงพาณิชย! หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร)างสรรค!

-                   -                   -                             -   420,000.00         100,000.00         23.81      320,000.00         420,000.00         100,000.00         23.81      320,000.00         

33 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร'งานวิจัยหรืองานสร)างสรรค!ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

-                   -                   -                             -   900,000.00         247,188.00         27.47      652,812.00         900,000.00         247,188.00         27.47      652,812.00         



หนา้ที� 4

ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ ตั้ง เบิกจาย ร*อยละ คงเหลือ

งบประมาณแผนดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได* (บาท) รวม (บาท)
ยุทธศาสตร</โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร<ที่ 5 การพัฒนาท*องถิ่น 29,513,805.00   3,017,821.59     10.23      25,175,483.41   -                  -                  -         -                  29,513,805.00   3,017,821.59     10.23      25,175,483.41   

34 โครงการตามยุทธศาสตร!ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 775,600.00         49,220.00          6.35        726,380.00         -                   -                   -         -                   775,600.00         49,220.00          6.35        726,380.00         

35 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได)ชุมชนฐานราก 

(ความยากจน)

6,727,746.00      292,622.00         4.35        6,435,124.00      -                   -                   -         -                   6,727,746.00      292,622.00         4.35        6,435,124.00      

36 โครงการส'งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข)าใจสิทธิหน)าที่

ของตนเอง และผู)อื่นภายใต)พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย!เปLนประมุข

2,800,000.00      -                   -         2,800,000.00      -                   -                   -         -                   2,800,000.00      -                   -         2,800,000.00      

37 โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1,631,500.00      168,359.00         10.32      142,641.00         -                   -                   -         -                   1,631,500.00      168,359.00         10.32      142,641.00         

38 โครงการสร)างมูลค'าเพิ่ม จากภูมิปkญญาท)องถิ่นสู'เศรษฐกิจ

สร)างสรรค!

1,100,000.00      187,480.00         17.04      912,520.00         -                   -                   -         -                   1,100,000.00      187,480.00         17.04      912,520.00         

39 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ชุมชนท)องถิ่น (OTOP) 2,000,000.00      -                   -         2,000,000.00      -                   -                   -         -                   2,000,000.00      -                   -         2,000,000.00      

40 โครงการพัฒนาระบบข)อมูลตําบลในจังหวัด 1,000,000.00      -                   -         1,000,000.00      -                   -                   -         -                   1,000,000.00      -                   -         1,000,000.00      

41 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก)ไขปkญหาขาดแคลนครูให)กับ

โรงเรียนขนาดเล็ก

800,000.00         -                   -         800,000.00         -                   -                   -         -                   800,000.00         -                   -         800,000.00         

42 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 12,678,959.00    2,320,140.59      18.30      10,358,818.41    -                   -                   -         -                   12,678,959.00    2,320,140.59      18.30      10,358,818.41    

ยุทธศาสตร<ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร -                  -                  -         -                  8,921,900.00     1,147,576.00     12.86      7,774,324.00     8,921,900.00     1,147,576.00     12.86      7,774,324.00     

43 โครงการพัฒนาผู)บริหารมืออาชีพ -                   -                   -         -                   800,000.00         -                   -         800,000.00         800,000.00         -                   -         800,000.00         

44 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ -                   -                   -         -                   900,000.00         362,298.00         40.26      537,702.00         900,000.00         362,298.00         40.26      537,702.00         

45 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว -                   -                   -         -                   3,000,000.00      78,100.00          2.60        2,921,900.00      3,000,000.00      78,100.00          2.60        2,921,900.00      

46 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

จัดการความรู)

-                   -                   -         -                   1,400,000.00      358,650.00         25.62      1,041,350.00      1,400,000.00      358,650.00         25.62      1,041,350.00      

47 โครงการพัฒนาภาพลักษณ!ที่ดีของมหาวิทยาลัย -                   -                   -         -                   1,400,000.00      -                   -         1,400,000.00      1,400,000.00      -                   -         1,400,000.00      

48 โครงการพัฒนาด)านเทคโนโลยีดิจิทัล -                   -                   -         -                   1,421,900.00      348,528.00         24.51      1,073,372.00      1,421,900.00      348,528.00         24.51      1,073,372.00      

5 รายการคาใช*จายตามแผนงานฉุกเฉิน -                  -                  -         -                  6,500,000.00     2,845,144.00     43.77      3,654,856.00     6,500,000.00     2,845,144.00     43.77      3,654,856.00     

521,059,200.00  141,713,159.03  27.20      379,346,040.97  180,071,000.00  47,378,987.48   26.31      132,692,012.52  701,130,200.00  189,092,146.51  26.97      512,038,053.49  รวมทั้งสิ้น



 

 

- ภาคผนวก 3 - 

 

 



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายจ ายตามยุทธศาสตร%) 

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563) 

 

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ยุทธศาสตร%ที่ 1 การสร=างความโดดเด นด=านอาหารและการท องเที่ยว 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสตูรระยะยาว ด�านการประกอบอาหารและการท�องเที่ยว 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรอาหารยุโรป (25,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อจัดทําหลักสตูรอาหาร
ยุโรป โดยความร�วมมือกับ
ชมรมพ�อครัวชะอํา หัวหิน  
2. เพื่อนําหลักสูตรอาหาร
ยุโรปไปใช�ในการอบรมให�กับ
ผู�สนใจ  

 หลักสูตรอาหาร
ยุโรป  

 รายได�จากการ
อบรมหลักสูตร  

1. จํานวนหลักสตูรระยะสั้น 1 
หลักสตูร  
2. รายได�จากการอบรม ไม�น�อยกว�า 
10,000 บาท  
3. ความร�วมมือกับหน�วยงาน
ภายนอก 1 หน�วยงาน  
4. บูรณาการกับการเรียนการสอน 1 
รายวิชา 

25,000.00 25,000.00 ยังไม�ได�ดําเนินงาน
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด และมหา
ลัยฯ ป=ดทําการ
ชั่วคราว 

      

กิจกรรมที่ 5 อบรมการเสริมสร�างและพัฒนาทักษะด�านการประกอบอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ (37,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

4. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
4.1 เพื่อเพิ่มรายได�จากการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นด�าน
อาหารและการท�องเที่ยว  
4.2 เพื่อเป@นการ
ประชาสมัพันธ-มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  

จํานวนผู�เข�าร�วม
อบรมหลักสูตร
ระยะสั้น  

รายได�จากการ
ลงทะเบียนของ
ผู�เข�าร�วมอบรม  

1. จํานวนผู�เข�าร�วมการฝDกอบรม 
100 คน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 6 
คน  
2. จํานวนกิจกรรมที่มผีู�สนใจเข�า
ร�วมกิจกรรมมากกว�า 20 คน 4 
กิจกรรม ผลการดําเนินงานเท�ากับ 1 
กิจกรรม  
3. รายได�จากการลงทะเบียน 

37,000.00 2,263.00 จัดอบรมหลักสตูร
ระยะสั้นแล�ว 1 
กิจกรรม คือ การ
ฝDกอบรมเค�ก โดยมี
ผู�เข�าร�วมอบรม 
จํานวน 6 คน และมี
รายได�จากการ
ลงทะเบียน เป@นเงิน

อยู�ระหว�างการ
สรุปผลกิจกรรม  

ไม�สามารถ
ดําเนิน
กิจกรรมต�อ
ได� เนื่องจาก
เกิด
สถานการณ-
การแพร�
ระบาดของ

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

50,000 บาท ผลการดําเนินงาน
เท�ากับ 5,340 บาท  
4. ระดับความพึงพอใจต�อเนื้อหา
ความรู�ที่ได�รับ ค�าเฉลี่ย 4 อยู�
ระหว�างการดําเนินงาน  

ทั้งสิ้น 5,340 บาท  ไวรัสโคโรนา 
2019 

กิจกรรมที่ 6 ฝDกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร (40,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. เพื่อเพิ่มรายได�จากการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้นด�าน
อาหารและการท�องเที่ยว  

หลักสตูรอาหาร 4 
หลักสตูร  

รายได�จากการ
อบรมหลักสูตร  

1. จํานวนหลักสตูรระยะสั้น 1 
หลักสตูร  
2. รายได�จากการอบรม ไม�น�อยกว�า 
10,000 บาท  
3. ความร�วมมือกับหน�วยงาน
ภายนอก 1 หน�วยงาน  
4. บูรณาการกับการเรียนการสอน 4 
รายวิชา 

20,000.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินงาน
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด และมหา
ลัยฯ ป=ดทําการ
ชั่วคราว 

     

โครงการที่ 3 โครงการฟาร-มต�นแบบเกษตรปลอดภยัระบบอัจฉริยะ 

กิจกรรมที่ 1 ศูนย-ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม (625,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 

กิจกรรม  โครงการฟาร-ม
ต�นแบบเกษตรปลอดภัยระบบ
อัจฉริยะ  
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1เพื่อสนับสนุนศูนย-ต�นแบบ
เกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม 
ให�เกิดการพัฒนาระบบการ

ศูนย-ต�นแบบ
เกษตรปลอดภัย
และนวัตกรรม  

เกิดการบูรณา
การงาน
ถ�ายทอด
เทคโนโลยีและ
ส�งเสริม
ผู�ประกอบการ
เกษตรและแปร
รูป 4.0 ด�วย

เชิงปริมาณ  
1. พื้นที่การพัฒนาระบบอัจฉริยะ 1
ระบบ  
2. ฐานการเรียนรู� 5 ฐาน  
3. ต�นแบบสินค�าเกษตร/นวัตกรรมที่
ได�รับการพัฒนา ไม�น�อยกว�า 5 ชิ้น  
 
เชิงคุณภาพ  

    อยู�ระหว�างการขอ
อนุมัติโครงการ  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

บริหารจัดการพื้นที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรร�วมกับ
การใช�ระบบอัจฉรยิะจัดการ
ผลิตทางเกษตรได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
2.2. เพื่อสนับสนุนการ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีของศูนย-
ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและ
นวัตกรรมและความรู�สําหรับ
นักศึกษาให�มีทักษะการเป@น
ผู�ประกอบการและศตวรรษที่ 
21 แพลตฟอร-มการวางแผน
และการจัดการระบบควบคุม
คุณภาพโรงเรือนอัจฉริยะ ด�าน
การตลาดและนวัตกรรมการ
แปรรูปผลิตภณัฑ-เกษตรเชิง
อุตสาหกรรม ผู�ประกอบการ
เกษตรและแปรรูป 4.0 ด�วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/
ความเข�าใจ ร�อยละ 80  
 
เชิงเวลา  
1. โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด ไตรมาส 3  
 
เชิงงบประมาณ  
งบประมาณที่ได�รับ 625,000 บาท 
เบิกจ�ายจริง 0 คงเหลือ  

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตตาลโตนด (ลฟิท-ระยะที่ 2 |  หุ�นยนต-ขึ้นตาล) (150,000) คณะวิศวกรรมศาสตร-และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 

ขอเลื่อน                   

กิจกรรมที่ 2 กระบวนการผลิตน้ําตาลโตนดสด (300,000) คณะวิศวกรรมศาสตร-และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ขอเลื่อน                   

กิจกรรมที่ 3 การผลติน้ําตาลสดพาสเจอร-ไรซ-บรรจุขวดและสเตอรไิลซ-บรรจุรีทอร-ตเพาซ-เชิงพานิชย- (149,750) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 - 3 
กิจกรรม 2  การผลิตน้ําตาล
สดพาสเจอร-ไรซ-บรรจุขวด
และสเตอรไิลซ-บรรจุรีทอร-ต
เพาซ-เชิงพานิช  
วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อผลิตน้ําตาลสดพาสเจอ
ไรซ-และสเตอริไลซ-บรรจุรี
ทอร-ตเพาซ-เชิงพานิช   

    เชิงปริมาณ  
1. จํานวนผลิตภัณฑ-น้ําตาลพาส
เจอร-ไรซ-และสดสเตอรไิลซ-ที่ผลติได� 
เปPาหมาย 2,000 ขวด  
2. บรรจุรีทอร-ตเพาซ-สามารถ
จําหน�ายเชิงพานิชได�เปPาหมาย 750 
ถุง  
 
เชิงคุณภาพ  
1. สามารถผลติผลิตภณัฑ-เชิงพานิช
ได�เปPาหมายร�อยละ 80  
 
เชิงเวลา  
1. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดเปPาหมายไตรมาส 3  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร
149,750บาท  

    อยู�ในระหว�างขอ
อนุมัติโครงการ 

      

กิจกรรมที่ 4 การจัดทําฐานข�อมูลและโปรแกรมพยากรณ-ปรมิาณผลผลิตจากต�นตาลโตนดในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เครื่องวัดความสูงของต�นไม�) (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 
2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรม 2 การจัดทํา
ฐานข�อมูลและโปรแกรม
พยากรณ-ปริมาณผลผลิตจาก
ต�นตาลโตนดในพื้นที่
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อศึกษาการเจรญิเติบโต
และปรมิาณผลผลิตของต�น
ตาลโตนดในพื้นที่
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
2. เพื่อจัดทําฐานข�อมูลและ
โปรแกรมพยากรณ-ปรมิาณ
ผลผลติจากต�นตาลโตนดใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   

   เชิงปริมาณ  
1. ข�อมูลการเจริญเติบโตของต�น
ตาลโตนดภายในมหาวิทยาลัยฯ
เปPาหมาย 1 ข�อมูล  
2. ฐานข�อมูล ตาลโตนดเปPาหมาย 1 
ฐานข�อมูล  
3. โปรแกรมพยากรณ-ปริมาณ
ผลผลติตาลโตนด เปPาหมาย 1 
โปรแกรม  
 
เชิงคุณภาพ  
1. มีการนําข�อมูลที่ได�ไปใช�ประโยชน-
เปPาหมายอย�างน�อย 1 ด�าน  
 
เชิงเวลาเปPาหมาย ไตรมาส 3  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร.
146,000 บาท  

100,000.00   อยู�ระหว�างการปรับแก�
ไขโครงการ 

      

โครงการที่ 6 โครงการยกระดับคุณภาพและเสรมิสร�างทักษะทางวิชาชีพด�านการประกอบอาหารและการท�องเที่ยว 
กิจกรรมที่ 9 การทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ (50,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร  

นักศึกษาสามารถ
ผ�านเกณฑ-การ
ทดสอบพ�อครัว
ขนมอบ  

สามารถ
ยกระดับและ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพด�าน
การประกอบ
อาหารให�กับ
นักศึกษา  

7.1 เชิงปริมาณ  
1.จํานวนผู�เข�าร�วมการทดสอบ 18 
คน  
2. จํานวนมาตรฐานอาชีพที่ทําการ
ทดสอบ 1 มาตรฐานอาชีพ  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาสามารถผ�านเกณฑ-การ
ทดสอบพ�อครัวขนมอบ มากกว�าร�อย
ละ 80 8.  

50,000.00   ยังไม�ได�ดําเนิน
กิจกรรม เนื่องจากเกิด
สถานการณ-การแพร�
ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2,019 

      

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาทักษะด�านอาหาร โดยส�งนักศึกษาเข�าร�วมประกวดอาหารครัววันดี (50,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

4. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
4.1เพื่อพัฒนาทักษะด�านการ
ประกอบอาหารให�กับ
นักศึกษา และอาจารย-  
4.2 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเรยีนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข�องกับการ
ประกอบอาหาร  

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีและ
ศิลปะการ
ประกอบอาหาร  

รางวัลที่ได�รับ  7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนรายการแข�งขัน 2 รายการ 
ผลการดําเนินงานเท�ากับ 4 รายการ  
2. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมแข�งขัน 
4 คน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 6 
คน  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได�รับ 3 
รางวัล ผลการดําเนินงานเท�ากับ 4 
รางวัล 

50,000.00 43,800.00 ด�วยสาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี ได�ส�ง
นักศึกษาเข�าร�วม
ประกวดอาหาร
ระดับชาติและ
นานาชาติ ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีครัววันดี 
กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ- 2,563 
ผู�เข�าร�วมโครงการครั้ง
นี้ ประกอบด�วย

ในส�วนของแต�ละ
รายการแข�ง
ประกวดอาหาร  
1. รายการ East 
Meets West ควร
มีการพัฒนาสตูร
อาหารให�มีหลาย
ขั้นตอน และควร
วางแผน ขั้นตอน
การทําให�เป@น
ระบบมากยิ่งขึ้น  
2. รายการ Asian 
Modern Cuisine 
ได�รับคําชมในการ

1. 
ระยะเวลา
ในการ
ฝDกซ�อมที่มี
น�อยมาก  
2. ระหว�าง
การฝDกซ�อม
มีนักศึกษา
ขอถอนตัว
เนื่องจากมี
ปaญหาที่
บ�าน จึงต�อง
หานักศึกษา
ไปแข�งแทน

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

คณาจารย-และ
นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร 
ชั้นปbที่ 1-3 โดยในการ
นี้ได�ส�งเข�าประกวด
จํานวน 3 รายการ 4 
ทีม ดังนี้  
1. รายการ East 
Meets West ได�รับ
รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
ได�แก�  
1.1 นายเฉลิมพล อยู�
แย�ม  
1.2 นายณัฐวุฒิ อุดม
ศิลปc  
1.3 นายปรัชญา หวัง
สวัสดิ์  
 
2. รายการ Asian 
Modern Cuisine 
ได�รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 
(เหรียญเงิน) ได�แก�  

บริหารเวลา และ
รสชาติที่ดี  
3. รายการ 
World Street 
Food And 
Packaging ได�
รับคําชม แต�อาจ
ต�องเพิ่มความยาก
ในรายการอาหาร  

ส�งผลให�
ขั้นตอนการ
คืนเงินยังไม�
แล�วเสร็จ 
เพราะยังไม�
สามารถ
เบิกจ�ายค�า
สมัครของ
นักศึกษา 
อีก 2 ทีมได� 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 นายโรจนศักดิ์ 
ขันธคีรีวัฒน-  
 
3. รายการ World 
Street Food And 
Packaging ส�งทั้งหมด 
2 ทีม ได�แก�  
3.1 นางสาวอทิตยา 
เพชรหนู ได�รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 
(เหรียญเงิน)  
3.2 นางสาวธนภรณ- 
โสภา ได�รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 
(เหรียญทองแดง)  

กิจกรรมที่ 12 การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝbมือแรงงานแห�งชาต ิระดับ 1 สาขาการประกอบอาหารไทยของนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต-และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 2019-
2020 (38,250) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
เพื่อให�นักศึกษาร�วมวิชาชีพ
ด�านอาหารได�มคีวามรู�
ความสามารถนําไปสอบ
มาตรฐานฝbมือแรงงานได�  

นักศึกษาได�รบัการ
รับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพและผู�ผ�าน
การทดสอบ
มาตรฐานฝbมือ
แรงงานแห�งชาติ  

นักศึกษามี
ทักษะทาง
วิชาชีพด�านการ
ประกอบอาหาร  

1. จํานวนผู�ที่เข�าร�วมกิจกรรม 34 
คน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 40 คน  
2. จํานวนผู�ที่ได�รับการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพและผู�ผ�านการทดสอบ
มาตรฐานฝbมือแรงงานแห�งชาติ ร�อย
ละ 80 ผลการดําเนินงานเท�ากับ 
ร�อยละ 97.5 3.  
3. ความพึงพอใจของผู�ที่เข�าร�วม

38,250.00 38,250.00 บรรลุทุกตัวชี้วัด   

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรม ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ ร�อยละ 95  
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100  

กิจกรรมที่ 13 การเข�าร�วมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7 (64,050) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

กิจกรรม 2  การเข�าร�วมจัด
ประชุมวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับ
ปริญญาบัณฑิตด�าน
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่  
7 2. วัตถุประสงค-ของ
โครงการ/กิจกรรม  
1. เพื่อเพื่อเตรียมความพร�อม
ของนักศึกษาในการเข�าร�วม
การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับปริญญาบัณฑิต 
ครั้งที่ 7  
2. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร�
ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค- 
ในด�านอาหารของนักศึกษา 3. 
เปPาหมายเชิงผลผลติ  

    เชิงปริมาณ  
1. จํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค-ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได�รับการเผยแพร�
เปPาหมาย 10 เรื่อง  
2. จํานวนนักศึกษาและอาจารย-ที่
เข�าร�วมกิจกรรมเปPาหมาย15 คน  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ได�รับรางวัลในการนําเสนอ
ผลงานอย�างน�อยเปPาหมาย 2 รางวัล  
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย-ที่เข�าร�วมกิจกรรมเปPาหมาย
ร�อยละ 80  
 
เชิงเวลา  
1. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดปPาหมายไตรมาส 2  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 

64,050.00 12,586.00 โครงการยกเลิกการจัด
งานเนื่องจาก
สถานการณ-โควิด-19
แต�โครงการได�มีการ
เตรียมความพร�อมไป
แล�วจึงมีการใช�จ�าย
งบประมาณไปบาง
รายการ 

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

64,050 บาท  

โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ-ประเภทอาหารภายใต�เครื่องหมาย PBRU Brand โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี และ Think Café 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ-ขนมอบประเภททาร-ตสับปะรดผสมเนื้อลูกตาล (42,600) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

4.1 เพื่อสร�างผลติภณัฑ-
ประเภทขนมอบ ภายใต� 
PBRU Brand  
4.2 เพื่อสร�างรายได�ให�กับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

ได�ผลิตภัณฑ-ทาร-ต
สับปะรดผสมเนื้อ
ลูกตาล  

รายได�จากการ
จําหน�าย
ผลิตภณัฑ-ทาร-ต
สับปะรดผสม
เนื้อลูกตาล 

1.จํานวนผลติภณัฑ-ขนมอบ 1 
ผลิตภณัฑ-  
2.รายได�จากการจําหน�ายผลติภณัฑ- 
>10,000 บาท  
3. ตํารับมาตรฐานขนมอบที่สามารถ
จัดจําหน�ายได� 1 ตํารับ  

42,600.00 9,000.00 อยู�ระหว�างการทดลอง
สูตรและสํารวจความ
พึงพอใจของผู�บริโภค  

อยู�ระหว�างการ
ทดลองสูตรและ
สํารวจความพึง
พอใจของผู�บริโภค 

    

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ-ผัดไทยสูตรเพชรบุรี กึ่งสําเร็จรูป (38,500) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

4.1 เพื่อสร�างผลติภณัฑ-
ประเภทขนมอบ ภายใต� 
PBRU Brand  
4.2 เพื่อสร�างรายได�ให�กับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

ได�ผลิตภัณฑ-ผดั
ไทยสตูรเพชรบุรี 
กึ่งสําเร็จรูป  

รายได�จากการ
จําหน�าย
ผลิตภณัฑ-ผดั
ไทยสตูรเพชรบุรี 
กึ่งสําเร็จรูป 
ภายใต� PBRU 
Brand  

1. จํานวนผลิตภัณฑ-ขนมอบ 1 
ผลิตภณัฑ-  
2. รายได�จากการจําหน�ายผลติภณัฑ- 
>10,000 บาท  
3. ตํารับมาตรฐานขนมอบที่สามารถ
จัดจําหน�ายได� 1 ตํารับ  

38,500.00 7,500.00 อยู�ระหว�างการทดลอง
สูตรและสํารวจความ
พึงพอใจของผู�บริโภค  

อยู�ระหว�างการ
ทดลองสูตรและ
สํารวจความพึง
พอใจของผู�บริโภค 

  

  

โครงการที่ 11 โครงการเพื่อการเข�าสู�ความเป@นสากล 

กิจกรรมที่ 2 งานพระนครคีรี FOOD FESTIVAL AND MASTER CHIEF (138,820) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

4.1 เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพด�านอาหารของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
และศิลปะการประกอบอาหาร 

    5.1 เชิงปริมาณ 
       - จํานวนเมนูอาหาร 10 
จํานวน / บรรลุเปPาหมาย 
       - จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม

138,820.00 136,000.00 การดําเนินโครงการ 
งานพระนครคีรี Food  
Festival and 
Master Chef ภายใต�

8.1. นักศึกษาทั้ง
สองสาขา 
ประกอบด�วย 
สาขาวิชา

9.1. 
ระยะเวลา
ในการจัด
เตรียมการ

 10.1 
ในการ
กิจกรรม
ครั้ง



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

และสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการประยุกต- 
4.2 เพื่อสร�างชื่อเสียงด�าน
อาหารให�แก�มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี
4.3 รายได�จากการจัดจําหน�าย
ทั้งหมดนําเข�ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

กิจกรรม 30 คน / บรรลุเปPาหมาย 
 
5.2 เชิงคุณภาพ 
        รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ทักษะ และประสบการณ-ที่นักศึกษา
ได�รับ  1 เล�ม / บรรลเุปPาหมาย 
 
5.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 2 /บรรลุ
เปPาหมาย 
 
5.4 เชิงงบประมาณ 136,000 บาท/
บรรลเุปPาหมาย 
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100 

โครงการหลักการ
ยกระดับคุณภาพ และ
ส�งเสริมทักษะทาง
วิชาชีพด�านการ
ประกอบอาหารและ
การท�องเที่ยว ระหว�าง 
6-15 มีนาคม 2563 
ได�ดําเนินโครงการโดย
แบ�งความรับผดิชอบ
ออกเป@นสาขาวิชาละ 
5 วัน  
 สาขาวิชาเทคโนโลยี
และศิลปะการ
ประกอบอาหาร 
ดําเนินโครงการ
ระหว�างวันที่ 6-10 
มีนาคม 2563 ด�วยงบ
รายจ�ายค�าวัตถุดิบใน
การฝDกซ�อมสูตร
อาหาร ค�าวัตถุดิบใน
การสาธิตการ
ทําอาหารและจัด
จําหน�าย และค�าวัสดุ
บรรจุภัณฑ- จํานวน 
50,000 บาท โดยมี

เทคโนโลยีและ
ศิลปะการ
ประกอบอาหาร 
และสาขาวิชา
อาหารชนาการ
ประยุกต- ได�
พัฒนาทักษา
วิชาชีพทางด�าน
อาหาร 
 8.2. นักศึกษาได�
เผยแพร�ทักษะองค-
ความรู�ในด�านการ
ประกอบอาหาร 
และวิชาชีพทาง
อาหาร ให�กับ
บุคคลภายนอกที่
สนใจ ซึ่งเป@นการ
สร�างชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลยัใน
ด�านอาหารให�เป@น
ที่รู�จักแก�คน
ภายนอก 
 8.3. นักศึกษาได�
ประสบการณ-จาก
การจัดจําหน�าย

ดําเนิน
โครงการ
ค�อนข�างสั้น 
ทําให�การ
เตรียมความ
พร�อมของ
คณะผู�จัด
งาน ซึ่ง
ประกอบไป
ด�วยอาจารย-
และ
นักศึกษา
เป@นไปได�
อย�างไม�
เต็มที่ 
เนื่องจาก
ระยะเวลา
ดังกล�าวอยู�
ในช�วงที่มี
การเรยีน
การสอนอยู� 
 9.2. 
เนื่องจาก
ระยะเวลา
ในการจัด

ต�อไป 
ควรมี
ระยะเว
ลาใน
การ
วางแผน
สําหรับ
จัด
เตรียมก
าร
ดําเนิน
โครงกา
รที่
มากกว�า
การ
ดําเนินง
านใน
ครั้งนี้ 
เพื่อให�
คณะผู�
ดําเนินง
านได�มี
เวลาใน
การจัด
ซ�อม



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

รายการอาหารและ
รายได�จากการจัด
จําหน�ายรวม 5 วัน 
ดังนี้ 
  
ที่ รายการ จํานวน
(ชิ้น) ราคา(บาท) 
1 ราวิโอรี่โรสซีฟูPด 9  
จานๆละ 59 บาท 
531 
2 สปาเก็ตตี้พริกแห�ง 
22 จานๆละ 59 บาท 
1,298 
3 คาโบนาร�า 25 
จานๆละ 59 บาท 
1,475 
4 สปาเก็ตตีเ้ห็ด 21 
จานๆละ 59 บาท 
1,239 
5 แพนเค�กญี่ปุ}น 66 
ชิ้นๆละ 25 บาท 
1,650 
6 พิซซ�าเวียดนาม 65 
ชิ้นๆละ 39 บาท 
2,535 

อาหารจาก
สถานการณ-จริง 
ซึ่งเป@นองค-ความรู�
ที่สามารถนําไป
พัฒนาต�อยอดใน
การสร�างอาชีพใน
อนาคตได� 

กิจกรรม
ดังกล�าว อยู�
ในช�วงที่มี
การระบาดที่
รุนแรงของ
เชื้อโคโรน�า
ไวรัส ส�งผล
ให�ผู�สนใจ
เข�าร�วม
กิจกรรมมี
ปริมาณน�อย
อย�างเห็นได�
ชัด 
นอกจากนั้น
ในส�วนของ
การดูแล
เรื่องสวัสดิ
ภาพและ
ความ
ปลอดภัย
ของ
นักศึกษาที่
เข�าร�วม
กิจกรรม ก็
เป@นไปด�วย

และ
จัดเตรีย
มงานที่
มากขึ้น 
เพื่อให�
การ
ดําเนินง
าน
เป@นไป
อย�าง
ราบรื่น
และมี
ประสิทธิ
ภาพ
สูงสุด 
 10.2 
ควรจัด
ให�ทุก
คณะใน
มหาวิท
ยาลัยได�
มีส�วน
ร�วมใน
กิจกรรม
ครั้งนี้ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

7 ไส�กรอกทอด 63 
จานๆละ 40 บาท 
2,520 
8 เกี๊ยวซ�า 68 จานๆ
ละ 40 บาท 2,720 
 รวมเป@นเงิน 13,968 
 
 สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการประยุกต- 
ดําเนินโครงการ
ระหว�างวันที่ 11-15 
มีนาคม 2563 ด�วยงบ
รายจ�ายค�าวัตถุดิบใน
การฝDกซ�อมสูตร
อาหาร ค�าวัตถุดิบใน
การสาธิตการ
ทําอาหารและจัด
จําหน�าย และค�าวัสดุ
บรรจุภัณฑ- จํานวน 
40,000 บาท โดยมี
รายการอาหารและ
รายได�จากการจัด
จําหน�ายรวม 5 วัน 
ดังนี้ 
 

ความ
ยากลําบาก 
โดยเฉพาะ
ในส�วนของ
การจัดหา
หน�ากาก
และแอ
กอฮอล- เพื่อ
ใช�ในการ
ปPองกันตัว
ให�กับ
นักศึกษา 
เนื่องจาก
สินค�า
ดังกล�าว 
จัดหาซื้อได�
ยากใน
ช�วงเวลานั้น 
และ
ผู�ปกครอง
บางส�วนไม�
อนุญาตให�
นักศึกษาเข�า
ร�วมกิจกรรม
ดังกล�าว 

เนื่องจา
กเป@น
กิจกรรม
ที่ดีและ
เป@น
ประโยช
น-และยัง
เป@นการ
ประชาสั
มพันธ- 
คณะ
และ
สาขาวิช
าต�างๆ 
รวมทั้ง
มหาวิท
ยาลัยได�
อีก 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ที่ รายการ จํานวน
(ชิ้น) ราคา(บาท) 
1 บาร-บีคิวหมู 300 ไม� 
ๆ ละ 10 บาท  3,000 
2 บาร-บีคิวไก� 251 ไม� 
ๆ ละ 10 บาท  2,510 
3 ข�าวหน�าหมูผัดกิมจิ 
50 กล�อง ๆ ละ 25 
บาท 1,250 
4 หอมทอด 40 กล�อง 
ๆ ละ 20 บาท 800 
5 แฮมเบอร-เกอร- 80 
ชิ้นๆละ 20 บาท 
1,600 
6 เฟรนฟราย 40 
กล�อง ๆ ละ 20 บาท 
800 
7 ขนมปaงป=�ง 27 แผ�น 
ๆ ละ 5 บาท 135 
8 น้ําอัดลม 20 ขวดๆ 
ละ 20 บาท 400 
9 ผัดหมี่ภเูก็ต 40 
ห�อๆ ละ 20 บาท 800 
10 ลูกชิ้นทอด 16 
ชุดๆ ละ 20 บาท 320 

เนื่องจาก
เป@นห�วงและ
กังวลในเรื่อง
ของความ
ปลอดภัย 
 9.3. 
สถานที่ และ
ทําเล ในการ
จัดกิจกรรม 
ยังไม�มีความ
เหมาะสม
เท�าที่ควร 
เนื่องจาก
สถานที่จัด
กิจกรรมอยู�
บริเวณด�าน
ใน ทําให�
ผู�สนใจ
บางส�วนมอง
ไม�เห็นและ
ไม�ทราบว�ามี
การจัด
กิจกรรม
ดังกล�าว 
ส�งผลให�



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

11 น้ําเปล�า 13 ขวดๆ 
ละ 5 บาท 65 
 รวมเป@นเงิน 11,680 
 
 รายได�รวมจากการจัด
จําหน�ายอาหารตลอด
โครงการจากทั้งสอง
สาขาวิชา ระยะเวลา 
10 วัน รวมเป@นเงิน
ทั้งสิ้นจํานวน 25,648 
บาท (*ข�อมูลเบื้องต�น 
บางรายการยังไม�ได�
หักค�าใช�จ�ายรายวัน 
ตัวเลขอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 
 
 นอกจากนี้ยังได�รับ
ความร�วมมืออันดีจาก
ทางโรงเรียนการ
อาหารนานาชาติ
เพชรบุรี โดยเชฟทศ
พร ลิ้มดําเนิน และ
นักศึกษาในความดูแล 
เข�าร�วมจัดจําหน�าย
เครื่องดื่มเพื่อสร�าง

ผู�สนใจ
บางส�วน
ไม�ได�เข�าชม
และเข�าร�วม
กิจกรรม 
 9.4. 
เนื่องจากที่
จอดรถ อยู�
ห�างสถานที่
จัดงาน ทํา
ให�การขน
ย�ายอุปกรณ-
ต�างๆ 
ค�อนข�าง
ลําบาก 
 9.5. 
บริเวณที่
จําหน�าย
อาหารไม�
สามารถเก็บ
อุปกรณ-ได�
อย�าง
ปลอดภัย 
ทําให�ต�อง
ขนย�าย



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ความหลากหลาย
ให�กับรายการอาหาร
ในโครงการด�วยงบ
รายจ�ายนอกโครงการ 
มีรายการเครื่องดื่ม
และรายได�จากการจัด
จําหน�ายรวม 5 วัน 
ดังนี้ 
 
ที่ รายการ จํานวน
(ชิ้น) ราคา(บาท) 
1 กาแฟ+อิตาเลียน
โซดา 251 แก�วๆละ 
30 บาท 7,530 
2 น้ําเปล�า 53 ขวดๆ 
ละ 5 บาท 265 
3 ขนม 6 ชิ้นๆละ 20 
บาท 120 
4 ขนม 6 ชิ้นๆละ 15 
บาท 90 
5 ขนม 10 ชิ้นๆละ 25 
บาท 250 
 รวมเป@นเงิน 8,255 

อุปกรณ-กลบั
ทุกวัน 

ยุทธศาสตร%ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาปรบัปรุงหลักสตูรให�ได�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การแนะแนวการเข�าศึกษาต�อคณะครุศาสตร- (60,000)คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

ส�งคืน                   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการให�คําปรึกษาของอาจารย-และเจ�าหน�าที่คณะครุศาสตร- (40,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 

ส�งคืน                   

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงและทวนสอบหลักสตูรระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาและแนะแนวประชาสัมพันธ-หลักสตูร (130,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการในไตรมาสที่ 2-3-4 

กิจกรรมที่ 2  โครงการพัฒนา
ปรับปรุงและทวนสอบ
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา การ
พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษา
และแนะแนวประชาสมัพันธ-
หลักสตูร  
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาที่สามารถเพิ่มจํานวน
นักศึกษา  
2.2เพื่อประชาสัมพันธ-ให�
สาธารณชนได�รับรู�ว�าหลักสูตร
มีการจัดการศึกษาได�คุณภาพ
และเป@นไปตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา  
2.3 เพื่อเตรียมความพร�อม

  เชิงปริมาณ  
1. จํานวนโรงเรียนที่เข�าร�วม
โครงการ5 โรงเรียนผลการ
ดําเนินงาน มากกว�า 10 โรงเรียน  
2. จํานวนนักศึกษาใหม�ที่เพิ่มขึ้น ไม�
ต่ํากว�าร�อยละ 10 ผลการดําเนินงาน 
จํานวนนักศึกษาใหม� 58 คน ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2,563  
3. ต�นแบบสินค�าเกษตร/นวัตกรรมที่
ได�รับการพัฒนา ไม�น�อยกว�า5 ชิ้น  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละอัตราการออกกลางคัน
ของนักศึกษาลดลงจากปbที่ผ�านมา  
2. จํานวนหลักสตูรที่มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์  
3. .จํานวนหลักสตูรที่ศิษย-เก�าได�รบั

130,000.00 4,422.40 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ให�กับนักเรียนที่จะเข�ามา
ศึกษาในหลักสตูรและลดอัตรา
การออกกลางคันของนักศึกษา  
2.4 เพื่อปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให�
บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู�ที่
หลักสตูรกําหนด เกษตรเชิง
อุตสาหกรรม ผู�ประกอบการ
เกษตรและแปรรูป 4.0 ด�วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

การพัฒนา  
 
เชิงเวลา 1. โครงการแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3 
 
เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ได�รบั 
130,000 บาท  

กิจกรรมที่ 8 แนะแนวการศึกษาต�อของคณะวิทยาการจัดการ ปbการศึกษา 2563 (80,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการในไตรมาสที่ 2-3-4 

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ-ให�กับผู�
ที่สนใจเข�ามาศึกษาต�อในคณะ
วิทยาการจัดการ  
2.2 เพื่อเสริมสร�างความรู�
ความเข�าใจของผู�ที่สนใจต�อ
หลักสตูรของคณะวิทยาการ
จัดการ  

    80,000   ขอเลื่อนการจัด
เนื่องจากวิกฤตการณ-
จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-
19) 

      

กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 4 หลักสตูร (120,000.00) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการในไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อพัฒนาหลักสตูร ที่ได�
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
(TQF) และเกณฑ-มาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี  

จํานวนหลักสตูรที่
ได�รับการปรับปรุง
และเห็นชอบจาก 
สกอ. 4. เปPาหมาย
เชิงผลลัพธ-  

(Outcome) 
จํานวนนักศึกษา
ที่สมัครเข�า
ศึกษาใน
หลักสตูรที่
ปรับปรุงใหม�  

5.1 เชิงปริมาณ  
จํานวนหลักสตูรที่ได�รบัการปรับปรุง
ตามกําหนด 4 หลักสูตร อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข�อง 4 คะแนน ยังไม�มี
การประเมิน  
 
5.3 เชิงเวลา ดําเนินการเสรจ็สิ้น
ภายในไตรมาสที่กําหนด ไตรมาสที่ 
2 
 
5.4 เชิงงบประมาณ งบประมาณที่
ใช�จ�ายไม�เกินตามที่กําหนด  

120,000.00 0.00 ผลการดําเนินงานยัง
ไม�สามารถดําเนินการ
เสร็จสิ้น แต�อยู�ใน
ระหว�างการ
ดําเนินการปรับปรุง
หลักสตูรทั้ง 4 
หลักสตูร  

  โครงการไม�
สามารถ
ดําเนินการ
ได�ตามแผน
ที่วางไว�
เนื่องจาก
ปaญหาการ
ป=ด
สถานศึกษา
เนื่องจาก
สถานการ
แพร�ระบาด
ของไวรัสโค
วิด-19  

ควร
ปรับเปลี่
ยน
รูปแบบ
กิจกรรม
ให�
เหมาะส
มกับ
สถานกา
รณ- 

กิจกรรมที่ 10 แนะแนวการศึกษาต�อ และ Science contest และ open house ครั้งที่ 2 (100,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2 
เพื่อพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาที่สามารถเพิ่มจํานวน
นักศึกษา  

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปbที่ 1 ของ
คณะวิทยาศาสตร-
เพิ่มขึ้น  

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปbที่ 1 เป@นไป
ตามแผนรับ
นักศึกษา  

1. จํานวนนักเรียนที่กรอกข�อมูล
สมัคร 300 คน และผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 198 คน ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ  
2. ร�อยละนักศึกษารับเข�าเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษา ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงานเท�ากับ ร�อยละ 
55.77 

100,000.00 57,580.00 ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมย�อยที่ 1 แนะ
แนวการศึกษาต�อ .
เนื่องจากสถานการณ- 
โควิค 19 ฝ}ายกิจการ
นักศึกษา ของคณะ
วิทยาศาสตร-ฯ จึง
ดําเนินการเชิงรุก โดย

    ควรมี
การจัด
กิจกรรม
อย�าง
ต�อเนื่อง 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

3. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
100,000 บาท   

การติดต�อนักศึกษา
โดยตรง เพื่อให�ความรู�
เกี่ยวกับการสมัคร 
การเรยีน 
ทุนการศึกษา จาก
คณะวิทยาศาสตร- 
และมหาวิทยาลัย และ
จะดําเนินการแนะแนว 
และตดิตามนักเรียน
เพื่อให�เข�ามาสมัคร
เรียนต�อไป 
 
กิจกรรมย�อยที่ 2 
Science contest 
และ open house 
สถานการณ- โควิค 19 
.จึงขอคืนเงินกับ
มหาวิทยาลยั ยอดเงิน
ทั้งสิ้น 35,000 บาท  

กิจกรรมที่ 13 การแนะแนวเข�าศึกษาต�อหลักสตูรทางด�านวิทยาศาสตร-สุขภาพ (50,000) คณะพยาบาลศาสตร- / ดําเนินการในไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1.1 เพื่อนําเสนอภาพลักษณ-
และเผยแพร�หลักสูตรของ
คณะพยาบาลศาสตร- 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
1.2 เพื่อเป@นการ
ประชาสมัพันธ-ให�นักเรียน 
และบุคลากรในองค-กรภายใน
และภายนอก ได�รู�หลักสูตร 
ต�าง ๆ ของคณะพยาบาล
ศาสตร- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  
1.3 เพื่อเป@นการ
ประชาสมัพันธ-ขยายโอกาส
ทางการศึกษาและข�อมลูทาง
วิชาการสู�ชุมชน/ท�องถิ่น และ 
ภูมิภาคได�อย�างทั่วถึง  

จํานวนนักเรียน
ร�วมกิจกรรม  

จํานวนนักเรียน
ที่สมัครเข�า
ศึกษาต�อ  

เชิงปริมาณ  
-จํานวนนักเรียนร�วมกิจกรรม 
เปPาหมาย ร�อยละ 100 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 100  
-ร�อยละของนักศึกษาสาขา
สาธารณสุข รบัเข�าเพิ่มขึ้นจากปbที่
ผ�านมา เปPาหมาย 40 คน ผลการ
ดําเนินงาน 15 คน  
-ร�อยละของนักศึกษาสาขาแพทย-
แผนไทย รับเข�าเพิ่มขึ้นจากปbที่ผ�าน
มา เปPาหมาย 15 คน ผลการ
ดําเนินงาน 15 คน  
 
เชิงคุณภาพ  
-ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม เปPาหมาย ระดบัดี ผลการ
ดําเนินงาน ระดับดี  
 
เชิงเวลา -กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาสที่ 2 ผล
การดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตร
มาสที่ 2  
 
5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
50,000 บาท เบิกจ�ายจริง 

50,000.00 42,793.10 โครงการการแนะแนว
เข�าศึกษาต�อหลักสูตร
ทางด�านวิทยาศาสตร-
สุขภาพ คณะพยาบาล
ศาสตร- ได�ดําเนินการ
ตั้งแต�เดือนธันวาคม 
2562 ถึงเดือน
มกราคม 2563 โดย
แนะแนวในโรงเรยีน
กลุ�มเปPาหมาย จังหวัด
เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ- 
ชุมพร ระนอง พังงา 
และกาญจนบุรี 
ดําเนินการร�วมกับ
มหาวิทยาลยั จํานวน 
5 จังหวัด และ
ดําเนินการด�วยคณะ 1 
จังหวัด ซึ่งมีนักเรียน
ให�ความสนใจ สมัคร
เข�าศึกษาต�อ จํานวน 
181 คน ผ�านการ
คัดเลือก ข�อมลู ณ 
วันที่ 10 เมษายน 
2,563 จํานวนรวม

โครงการการแนะ
แนวเข�าศึกษาต�อ
หลักสตูรทางด�าน
วิทยาศาสตร-
สุขภาพ คณะ
พยาบาลศาสตร- 
ได�ดําเนินการตาม
แผนงาน และ
เปPาหมายของ
โครงการ เป@นการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใน
เรื่องการแนะแนว 
การ
ประชาสมัพันธ-
หลักสตูรของคณะ
พยาบาลศาสตร-  

8.1 ปaญหา
เรื่องความ
ล�าช�าในการ
เริ่มต�นการ
แนะแนว ทํา
ให�จํานวน
นักเรียนไม�
เป@นไปตาม
ตัวชี้วัด  
8.2 
คณะกรรมก
าร
โครงการฯ มี
เวลาการ
แนะแนว ใน
แต�ละครั้งไม�
เป@นไปตาม
แผนงาน  
8.3 จํานวน
งบประมาณ
ไม�เพียงพอ 
และไม�
สอดคล�อง
กับจํานวน
หลักสตูร  

9.1 เร�ง
ประชาสั
มพันธ-
ตั้งแต� 
นักเรียน
ชั้น
มัธยมศึ
กษาปbที่ 
6 เป=ด
เรียน
ภาค
เรียนที่ 
1  
9.2 เพิ่ม
จํานวน
ระยะเว
ลาใน
การแนะ
แนวต�อ
ครั้ง ให�
เพิ่มขึ้น  
9.3 เพิ่ม
จํานวน
งบประม
าณให�



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

42,793.10 บาท คงเหลือ 7,206.90 
บาท  

ทั้งสิ้น 70 คน 
แบ�งเป@น 
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร- จํานวน 40 
คน  
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร- จํานวน 15 
คน  
และสาขาวิชา
การแพทย-แผนไทย 
จํานวน 15 คน  
แต�ยังเหลือระยะเวลา
อีก 50 วัน ในการรับ
สมัครนักศึกษา 
คณะกรรมการ
โครงการฯ ได�เพิ่มช�อง
ทางการแนะแนว
ออนไลน- ในสื่อต�าง ๆ 
เพื่อเพิ่มจํานวน
นักศึกษา และเป@นไป
ตามตัวชี้วัดของ
โครงการฯ ต�อไป  

สอดคล�
องกับ
จํานวน
หลักสตู
ร เช�น 
หลักสตู
รละ 
30,000 
บาท 
เป@นต�น 

กิจกรรมที่ 17 ประชาสมัพันธ-การรับสมคัรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปbการศึกษา 2563 (500,000) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1.1 สร�างความสมัพันธ-อันดี
ระหว�างโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  
1.2 ประชาสัมพันธ-การรับ
สมัครนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี ประจําปbการศึกษา 2563  
1.3 สร�างเครือข�ายพื้นที่ในการ
รับสมคัรนักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาที่
สนใจสมคัรเข�า
ศึกษา ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 60 ของ
แผนการรับสมคัร  

อัตราการออก
กลางคันของ
นักศึกษาลดลง
จากปbที่ผ�านมา
ร�อยละ  

4.1 เชิงปริมาณ  
- มีจํานวนผู�สมัครสมัครเข�าเรียน
ตามแผนการรับไม�น�อยกว�าร��อยละ 
60 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ46.24 
(การรับสมัครยังไม�สิ้นสดุ)  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  
- ผู�สมัครตัดสินในเลือกเรียนได�ตรง
ตามความต�องการ ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 
80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90  
 
4.3 เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 90  
 
4.4 เชิงงบประมาณ  
- เบิกจ�ายงบประมาณ ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อย
ละ 59.1 
 
4 5.งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
500,000 บาท เบิกจ�ายจริง 
295,711 บาท คงเหลือ 204,289 
บาท  

    ยังไม�สิ้นสุดการรับ
สมัครยังไม�สามารถ
ประเมินได�  

การ
ประชาสมัพันธ-
ต�องมีมากกว�า 1 
ช�องทางและต�องมี
ทักษะในการใช�สื่อ
ได�หลายอย�างไม�
ว�าจะเป@นสื่อ
อิเล็คทรอนิกส-
หรือวื่อสอ�งพิมพ- 
แต�ทั้งนี้สื่อที่สําคัญ
ที่ได�ผลมากที่สุด
คือ Face to 
Face  

พบปaญญา
ไวรัสโคโรนา
จึงทําให�เกิด
ปaญหาใน
การ
ดําเนินงาน  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 18 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารหลักสตูร 107,160 (สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) / ดําเนินการในไตรมาสที่ 2-3-4 

1.1 เพื่อกําหนดแนวทางให�
หลักสตูรดาํเนินงานตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย  
1.2 เพื่อทบทวนการ
บริหารงานของหลักสูตร  
1.3 เพื่อให�หลักสูตรเป@นไป
ตามเกณฑ-มาตรฐานของ
อุดมศึกษา  

จํานวนหลักสตูร
ได�รับการ
ปรับปรุง/ทบทวน 
จํานวน 5 
หลักสตูร  

จํานวนหลักสตูร
ได�รับการ
ปรับปรุงและ
ผ�านการอนุมตัิ
จากมตสิภา
เรียบร�อย 
จํานวน 5 
หลักสตูร  

4.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนหลักสูตรที่ได�ใช�มาแล�ว
มากกว�า 5 ปb ได�รับการอบรม 5 
หลักสตูร ผลการดําเนินงาน จํานวน
หลักสตูรที่ได�ใช�มาแล�วมากกว�า 5 ปb 
ได�รับการอบรม จํานวน 5 หลักสตูร  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  
- จํานวนหลักสูตรได�รับการปรับปรุง
และผ�านการอนุมตัิจากมติสภา
เรียบร�อย 5 หลักสตูร ผลการ
ดําเนินงาน จํานวนหลักสูตรได�รับ
การปรับปรุงและผ�านการอนุมัติจาก
มติสภาเรียบร�อย จํานวน 5  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตว-น้ํา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร- (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

107,160.00 7,400.00 ได�มีการกําหนด
แนวทางให�หลักสูตร
ดําเนินงานตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย และ
เป@นการทบทวนการ
บริหารงานของ
หลักสตูรให�เป@นไปตาม
เกณฑ-มาตรฐานของ
อุดมศึกษา  

ได�แนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให�เป@นตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย 
และเป@นไปตาม
เกณฑ-มาตรฐาน
ของอุดมศึกษา  

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร- (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม� 
พ.ศ. ๒๕๖๓)  
 
4.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนด ร�อยละ 
100 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100  
4.4 เชิงงบประมาณ - เบิกจ�าย
งบประมาณ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 6.91  

โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย-ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 สมรรถนะอาจารย-ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ (130,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดาํเนินในไตรมาสที่ 2 และ 3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 เพื่อให�คณาจารย-มีคุณวุฒิ
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น  
2.2 เพื่อให�คณาจารย-มีการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
เกษตรเชิงอุตสาหกรรม 
ผู�ประกอบการเกษตรและแปร
รูป 4.0 ด�วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

    เชิงปริมาณ  
1. อาจารย-มีคุณวุฒิทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น อย�างน�อยสาขาละ 1 คน
เปPาหมาย 5 คน  
2. จํานวนผู�ผ�านการอบรมโครงการ
พัฒนาทางวิชาชีพไม�ต่ํากว�า
เปPาหมายร�อยละ 80  
 
เชิงคุณภาพ  
1. จํานวนหลักสตูรที่มีคะแนน
ประกันคุณภาพตัวชี้วัดคุณวุฒิของ
อาจารย-เพิ่มขึ้นเปPาหมาย 4 
หลักสตูร  
2. จํานวนอาจารย-ที่ได�พัฒนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพไม�ต่ํากว�าเปPาหมาย 
ร�อยละ 80  
 
เชิงเวลา โครงการแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดเปPาหมาย ไตร
มาส 4  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
130,000 บาท  

130,000.00 0.00 อยู�ระหว�างขออนุมัติ
โครงการ  

      

กิจกรรมที่ 7 การจัดทําผลงานวิชาการเพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ (40,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินในไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 เพื่อให�คณาจารย-คณะ
วิทยาการจัดการได�รับความรู� 
ความเข�าใจ ในการเขียน
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ  
2.2 เพื่อให�คณาจารย-คณะ
วิทยาการจัดการมีทักษะใน
การเขียนผลงานวิชาการและ
งานวิจัยเพื่อเข�าสู�ตาํแหน�งทาง
วิชาการ  
2.3 เพื่อเสริมสร�างแรงจูงใจให�
อาจารย-คณะวิทยาการจัดการ
เข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการให�
มากขึ้น  
2.4 เพื่อให�คณะวิทยาการ
จัดการมสีัดส�วนอาจารย-ที่
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น  

จํานวนคณาจารย-
ที่มีตําแหน�งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  

ผลการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาใน
ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข�องสูงขึ้น  

5.1 เชิงปริมาณ  
จํานวนอาจารย-ที่เสนอขอกําหนด
ตําแหน�งวิชาการ 5 คน 0 คน  
จํานวนผลงานวิชาการ(ตํารา/
เอกสาร/หนังสือ) 10 ชิ้น 0 ชิ้น  
 
5.2 เชิงคุณภาพ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข�อง 4 คะแนน ยังไม�มีการ
ประเมิน  
 
5.3 เชิงเวลา ดําเนินการเสรจ็สิ้น
ภายในไตรมาสที่กําหนด ไตรมาสที่ 
2 ไตรมาสที่ 2  
 
5.4 เชิงงบประมาณ งบประมาณที่
ใช�จ�ายไม�เกินตามที่กําหนด 40,000 
บาท 0 บาท  

40,000.00 0.00 ผลการดําเนินงานยัง
ไม�สามารถดําเนินการ
ได�เนื่องจากปaญหาการ
ป=ดสถานศึกษา
เนื่องจากสถานการ
แพร�ระบาดของไวรสั
โควิด-19 

  โครงการไม�
สามารถ
ดําเนินการ
ได�ตามแผน
ที่วางไว�
เนื่องจาก
ปaญหาการ
ป=ด
สถานศึกษา
เนื่องจาก
สถานการ
แพร�ระบาด
ของไวรัสโค
วิด-19  

ควร
ปรับเปลี่
ยน
รูปแบบ
กิจกรรม
ให�
เหมาะส
มกับ
สถานกา
รณ- 

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย-ด�านวิชาชีพและอาจารย-สหกิจศึกษา (210,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินในไตรมาสที่ 2 และ 3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 เพื่อให�คณาจารย-คณะ
วิทยาการจัดการมีความเป@น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพใน
ศาสตร-ที่สอน  
2.2 เพื่อให�คณาจารย-คณะ
วิทยาการจัดการมีมี
ความก�าวหน�าทางวิชาการ
สมัยใหม�อยู�เสมอ  
2.3 เพื่อให�คณาจารย-มีความรู�
และทักษะในการจัดการเรียนรู�
จากการปฏิบัติ (Active 
Learning)  
2.4 เพื่อให�บัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการมีคุณภาพ
และสามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการได�จริง  

คณาจารย-มีทักษะ
ในการจัดการ
เรียนรู�จากการ
ปฏิบัติและสหกิจ
ศึกษาเพิ่มขึ้น  

บัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการ
สามารถ
ปฏิบัติงานได�
จริงในสถาน
ประกอบการ  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนอาจารย-ที่
ผ�านการอบรมคณาจารย-สหกิจ
ศึกษา 5 คน 0 คน  
 
5.2 เชิงคุณภาพ อาจารย-ที่เข�าร�วม
กิจกรรมมีความเข�าใจสหกิจศึกษา 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ร�อยละ 0  
 
5.3 เชิงเวลา ดําเนินการเสรจ็สิ้น
ภายในไตรมาสที่กําหนด ไตรมาสที่ 
2 ยังไม�ได�ดําเนินการ  
 
5.4 เชิงงบประมาณ งบประมาณที่
ใช�จ�ายไม�เกินตามที่กําหนด 
105,000 บาท 0 บาท   

105,000.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินการ
เนื่องจากต�องรอการ
จัดอบรมหลักสตูร
คณาจารย-สหกิจศึกษา
จากสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย  

  โครงการไม�
สามารถ
ดําเนินการ
ได�ตามแผน
ที่วางไว�
เนื่องจาก
ปaญหาการ
ป=ด
สถานศึกษา
เนื่องจาก
สถานการ
แพร�ระบาด
ของไวรัสโค
วิด-19 

ควร
ปรับเปลี่
ยน
รูปแบบ
กิจกรรม
ให�
เหมาะส
มกับ
สถานกา
รณ- 

กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทําผลงานวิชาการ (100,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินในไตรมาสที่ 3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อสนับสนุนการทําผลงาน
วิชาการ  

อาจารย-ได�รับ
สนับสนุนการทํา
ผลงานวิชาการ  

อาจารย-มี
ตําแหน�งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  

ร�อยละของอาจารย-ที่ได�รับตาํแหน�ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปbที่ผ�านมา 
ร�อยละ 11  

100,000.00 64,900.00 ในช�วงไตรมาสที่ 2 
คณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีดําเนินงาน
จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
ผลงานวิชาการ ใน
วันที่ 20 – 21 
กุมภาพันธ- 2,563 ณ 
เทวัญดารา วิลล�าบีช 
กุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ- 
ลักษณะกิจกรรมเป@น
กิจกรรมให�ความรู�
บรรยายเรื่อง “การ
ประเมินการสอนเพื่อ
เข�าสู�ตําแหน�งทาง
วิชาการและการทํา
เอกสารประกอบการ
สอน”โดยอาจารย-สุ
ธิดา ทองคํา 
อนุกรรมการการ
ประเมินผลการสอน 
เอกสารประกอบการ
สอน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทาง

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

วิชาการ และรอง
คณบดฝี}ายวิชาการ 
บรรยายเรื่อง “แนว
ปฏิบัติและขั้นตอน
งานสารบรรณเกี่ยวกับ
การขอตําแหน�งทาง
วิชาการ” โดยนาย
ณัฏฐนันท- ศูนย-จันดา 
นักบริหารงานทั่วไป 
สํานักงานคณบดี และ
ให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ปฏิบัติการเขียน
ผลงานวิชาการ 
(ผลงานวิจัย ตํารา 
เอกสารประกอบการ
สอน) ของตนเอง ซึ่ง
กิจกรรมในครั้งนี้มี
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ทั้งหมด 16 คน 

กิจกรรมที่ 10 ส�งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาการด�านงานวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารย- (34,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี /ดําเนินในไตรมาสที่ 1 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อให�เกิดความรู�และ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
ด�านงานวิจัย  
4.2 เพื่อให�เกิดผลงานสื่อ
สร�างสรรค-ที่มีการเผยแพร�สู�
สาธารณะ  

จํานวนผลงานวิจัย
ที่เผยแพร�สู�
สาธารณะ  

ผลงานวิจัยถูก
นําไปใช�
ประโยชน- และ
อาจารย-ได�รับ
ความรู�และ
พัฒนา
สมรรถนะทาง
วิชาการ  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 20 
คน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 14 คน  
2. จํานวนชิ้นงาน 8 ชิ้น ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 8 ชิ้น  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละของอาจารย-ได�รับความรู�
และพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ 
ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานเท�ากับ 
ร�อยละ 100 ของผู�ที่เข�าร�วมกิจกรรม  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 80  

34,000.00 34,000.00 ผลการดําเนินงาน  
-ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�
เผยแพร�ผลงานวิจยั 
และได�รับความรู�จาก
งานวิจัยอื่น ๆ 
สามารถนํามา
ประยุกต-ใช�ให�เกิด
ประโยชน-ในทาง
วิชาการได�  
- มีผลงานวิจัยได�รับ
รางวัลการนําเสนอ
ภาคบรรยายในระดับ
ดีเด�น - ไตรมาส 1 
คณาจารย- บุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี เข�าร�วม
นําเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมการ
ประชุมสวนสุนันทา
วิชาการด�าน
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 
2 “วิทยาศาสตร- 
เทคโนโลยี และ

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ได�รับการส�งเสรมิ
สนับสนุนในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการด�าน
งานวิจัย อีกทั้งยัง
ได�รับความรู�
ทางด�านการวิจัย
จากการนําเสนอ/
บรรยายของผู�วิจัย
ท�านอื่นๆ อีกด�วย 

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

นวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” 
จํานวน 8 ท�าน ดังนี้ 
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย-
เนตร, อ.กนกรตัน- จิร
สัจจานุกูล, อ.ดร.ไกร
ฤกษ- ทวีเชื้อ, อ.ดร.
ปaทมาพร ยอดสันติ, 
อ.ดร.สคุนธา สุคนธ-
ธารา, อ.ดร.พรอริยา 
ฉิรินัง, อ.ธนิดา ชาญ
ชัย นายประชุม พัน
ออด และ นักศึกษา
จํานวน 5 คน ดังนี้ 
นางสาวกมลพร 
ประเสริฐพันธ- นายเอ
กรินทร- ราชพลแสน 
นางสาวภัทธิรา อิน
พรม นางสาวคณิชชา 
บัวเกิด และนางสาว
ปรางค-สิญาณี สิงห-เล็ก 
โดยมผีลงานจํานวน 8 
เรื่อง  

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาความรู� ทักษะด�านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ฯ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร�างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ-มาตรฐานสากลในชั้น (794,070) 
สํานักงานอธิการบดี (ศูนย-พัฒนาภาษาและวิเทศสมัพันธ-) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

            

1.1 เพื่อเตรียมพร�อมการสอบ
วัดระดบัความสามารถในการ
ใช�ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
1.2 เพื่อวัดระดับ
ความสามารถในการใช�
ภาษาอังกฤษ และเป@นข�อมลู
ให�นักศึกษาสามารถ
พัฒนาการเรียนของตนเองให�
ดียิ่งขึ้นพร�อมก�าวสู�ความเป@น
สากล  
1.3 เพื่อส�งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให�
สามารถสอบบรรจุครูคืนถิ่น 
ข�าราชการครู และ
ข�าราชการกพ.  

ผู�เข�ารับการอบรม
มีความพร�อมใน
การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ-
มาตรฐานสากล 
ได�แก� TOEIC และ 
TOEFL ITP 

ผู�เข�ารับการ
อบรมมีคะแนน
ผ�านเกณฑ- 
CEFR ในระดับ
B1 หรือระดับ
A2 4 

4.1 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาที่
เข�าร�วมอบรม จํานวน 260 คน ค�า
เปPาหมาย ร�อยละ 100 / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมี
คะแนนผ�านเกณฑ- CEFR ในระดับ 
B1 หรือเทียบเท�า (TOEIC > 550, 
TOEFL ITP > 460) ค�าเปPาหมาย 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของผู�เข�า
อบรม / อยู�ระหว�างดําเนินการ  
2. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมี
คะแนนตามเกณฑ- CEFR ในระดับ 
A2 หรือเทียบเท�า (TOEIC 225-
549, TOEFL ITP 400-459) ค�า
เปPาหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
ของผู�เข�าอบรม / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
3. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมี
คะแนนทดสอบหลังเรยีนสูงกว�าก�อน
เรียน ค�าเปPาหมาย ร�อยละ 100 / 
อยู�ระหว�างดําเนินการ  

794,070.00 263,380.00 อยู�ระหว�างดําเนินการ   

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

 
4.3 เชิงเวลา เปPาหมายไตรมาสที่ 3 
/ไตรมาสที่ 4  
 
4.4 เชิงงบประมาณ เปPาหมาย
794,070 / 268,380 คงเหลือ 
..........525,690....บาท  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะทางด�านภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (122,000) 
สํานักงานอธิการบดี (ศูนย-พัฒนาภาษาและวิเทศสมัพันธ-) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

            

1.1 เพื่อพัฒนาความรู�และ
ทักษะทางภาษาอังกฤษที่
จําเป@นในการสอบ TOEFL 
ITP แก�บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  
1.2 เพื่อยกระดับผลคะแนน
การสอบ TOEFL ITP ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรี  

ผู�เข�ารับการอบรม
มีความรู�และ
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ-  

ผู�เข�ารับการ
อบรมมีคะแนน
ผ�านเกณฑ- ด�าน
ภาษาต�างประเท
ศตามเกณฑ-
ประกาศของ
มหาวิทยาลยั  

4.1 เชิงปริมาณ เข�ารับการอบรม 
จํานวน 60 คน (สายวิชาการ 30 คน 
สายสนับสนุน 30 คน) ค�าเปPาหมาย 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละของบุคลากรที่สอบผ�าน
ภาษาต�างประเทศตามเกณฑ-
ประกาศ ค�าเปPาหมาย ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 50 / อยู�ระหว�างดําเนินการ  
2. ร�อยละของบุคลากรสายวิชาการ
ที่ผ�านการพัฒนาทักษะ
ภาษาต�างประเทศ ค�าเปPาหมาย ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  

122,000.00 72,628.00 อยู�ระหว�างดําเนินการ   

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

 
4.3 เชิงเวลา เปPาหมายไตรมาสที่ 2 
/ ไตรมาสที่ 4  
 
4.4 เชิงงบประมาณ เปPาหมาย 
122,000 / 72,628 คงเหลือ 
..........43,372....บาท  

กิจกรรมที่ 8 ฐานข�อมูลระดับความสามารถทางด�านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ- CEFR (150,000) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย-พัฒนาภาษาและ
วิเทศสัมพันธ-) / ดําเนินในไตรมาสที่ 2-3 

              

1.1 เพื่อเก็บรวบรวมรวม
ข�อมูลต�าง ของนักศึกษา 
บุคลากร และผู�ที่ใช�บริการ  
1.2 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการทํางานให�รวดเร็ว มี
ความถูกต�องแม�นยํา และมี
ประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล  

ผู�เข�ารับการอบรม
มีความพร�อมใน
การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ-
มาตรฐานสากล 
ได�แก� TOEIC และ 
TOEFL ITP 

ผู�เข�ารับการ
อบรมมีคะแนน
ผ�านเกณฑ- 
CEFR ในระดับ
B1 หรือระดับ
A2  

4.1 เชิงปริมาณ  
1.ระบบการจัดการฐานข�อมูล ค�า
เปPาหมาย 1 ระบบ / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
2. นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมอบรม
เสรมิสร�างทักษะการสื่อสารผ�านการ
สอบมาตรฐาน CEFR ค�าเปPาหมาย 
ร�อยละ 50 / อยู�ระหว�างดําเนินการ  
3.ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการ
พัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศ 
(CEFR ระดับB1หรือเทียบเท�า) ค�า
เปPาหมาย ร�อยละ 50 / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  

        

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. ช�วยในการตัดสินใจของ
ผู�รับผิดชอบในการวางแนพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ค�าเปPาหมาย ร�อยละ 
80 / อยู�ระหว�างดําเนินการ  
2. ปPองกันและรักษาความปลอดภยั
ของข�อมูลได� ค�าเปPาหมาย ร�อยละ 
80 / อยู�ระหว�างดําเนินการ  
 
4.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 4 / อยู�
ระหว�างดําเนินการ 4.4 เชิง
งบประมาณ 150,000 / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 5.ผลการดําเนินงาน อยู�
ระหว�างดําเนินการ 

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 
21 (190,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 

              

2.1 เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่21 และเตรยีมความ
พร�อมด�านความรู�และ
ประสบการณ- แก�นักศึกษาใน
การเข�าร�วมการแข�งขันทักษะ
วิชาการ และวิชาชีพ ใน
ระดับชาติและนานาชาติได�  
2.2 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ- 
และบุคลากร  

นักศึกษาได�รบั
รางวัลจากการ
แข�งขันทักษะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
ไม�ต่ํากว�า 10 
รางวัล  

นักศึกษามี
ประสบการณ-
และได�รับการ
พัฒนาทักษะ
วิชาการวิชาชีพ
เกษตรสู�ความ
เป@นเลิศ  

1. จํานวนรางวัลที่ได�รับในระดับชาติ
และนานาชาติ เปPาหมาย 10 รางวัล 
ผลการดําเนินงาน  
1.ได�รับรางวัล จํานวน 7 รางวัล 
จากการแข�งขันฟาดแส�และล�มวัว ใน
งานเกษตรแห�งชาติ ครั้งที่ 23 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร- วิทยา
เขตกําแพงแสน วันที่ 1-10 ธันวาคม 
2562 ดังนี้  

190,000.00 190,000.00 1.ได�รับรางวัล จํานวน 
7 รางวัล จากการ
แข�งขันฟาดแส�และล�ม
วัว ในงานเกษตร
แห�งชาติ ครั้งที่ 23 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศา
สตร- วิทยาเขต
กําแพงแสน วันที่ 1-
10 ธันวาคม 2,562 

สรุปบทเรียนที่
ได�รับจากการ
ดําเนินกิจกรรม
องค-ความรู�การ
เตรียมนักศึกษาให�
มีทักษะทาง
วิชาชีพ สัตว
ศาสตร-ด�านการ
สะบัดแส�และการ   

อยู�
ระหว�าง
การ
ดําเนินง
าน 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 
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เป0าหมายเชิง
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ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.3 เพื่อพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถในการแข�งขัน 
แก�นักศึกษาให�สามารถเข�าสู�
การแข�งขันในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ  

-ล�มวัวหญิงชนะเลิศ ที่ 1 -ล�มวัวชาย 
ได�ที่ 2 และ 3 
 -สะบัดแส�หญิงได�ชนะเลิศ ที่ 1 -
ฟาดแส�ชายได� ชนะเลิศ ,ที่ 2 และที่ 
3  
2.การแข�งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ของเครือข�ายทักษะทั่ว
ประเทศ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี  
3.การแข�งขันทักษะวิชาการ พจนก. 
ได�เข�าร�วม ไม�ได�รับรางวัล  
4.การตอบคําถามทางวิชาการ 
FOSTAT อยู�ระหว�างการดําเนินการ
เข�าร�วมการแข�งขัน  
2. จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาที่
ได�รับการเตรียมความพร�อมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เปPาหมาย 30 คน 
ผลการดําเนินงาน 39 คนบรรลุ
เปPาหมาย  
 
เชิงคุณภาพ 1. หลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได�รบัผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรในระดับที่สูงขึ้น เปPาหมาย 
ร�อยละ 80(รอผลการประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสตูร)  

ดังนี้  
-ล�มวัวหญิงชนะเลิศ ที่ 
1  
-ล�มวัวชาย ได�ที่ 2 
และ 3  
-สะบัดแส�หญิงได�
ชนะเลิศ ที่ 1  
-ฟาดแส�ชายได� 
ชนะเลิศ ,ที่ 2 และที่ 
3  
2.การแข�งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ ของเครือข�าย
ทักษะทั่วประเทศ ม.
ราชภัฏอุบลราชธานี 
ได�รับรางวัลจํานวน 6 
รางวัล ดังนี้  
-รองชนะเลิศ การตอบ
คําถามทางวิชาการ
สัตวศาสตร-  
-ชมเชย การตอบ
คําถามทางประมง  
-รองชนะเลิศ ทักษะ
การกรอกวัสดุปลูกใส�
ถุง  

ล�มวัวเพื่อการ
พัฒนาสู�แนว
ปฏิบัติที่ดตี�อไป 
โดย อาจารย- ดร.
วนิดา มากศิริ 
อาจารย-
ผู�ดําเนินการ
กิจกรรมและ
ควบคุมการฝDก
ทักษะ ได�จัดการ
ประชุมนักศึกษาที่
เข�าร�วมแข�งขัน 
และมีการสอนให�
ความรู�ทักษะการ
คล�องโค และการ
ล�มโค การมัดขาโค
ที่ถูกต�องตาม
ทฤษฎี โดยนําการ
แข�งขันครั้งก�อนมา
ย�อนดูเพื่อ
วิเคราะห-และ
ปรึกษาหารือกัน
ทั้งนักศึกษา 
อาจารย- ศิษย-เก�า
ที่มีประสบการณ-
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ข=อเสนอ
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เชิงเวลา 1. โครงการแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปPาหมายไตร
มาส 3 ผลการดาํเนินงาน โครงการ
ดําเนินการแล�วเสร็จในไตรมาสที่ 2 
จํานวน 3 กิจกรรม  
1)การแข�งขันคล�องโคและสะบัดแส�  
2)การแข�งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ของเครือข�ายทักษะทั่ว
ประเทศ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี  
3)การแข�งขันทักษะวิชาการพจนก.
เหลืออีก 1 กิจกรรม กิจกรรมการ
แข�งขันตอบคําถามทางวิชาการ 
FOSTAT ที่จะเริ่มดําเนินการในไตร
มาสที่  
 
3 เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสร 
190,000 บาทเบิกจ�าย..
190,000......คงเหลือ....0......  

-ชมเชย การสอดป�น
ผสมเทียม  
-รองชนะเลิศ ประกวด
ร�องเพลงลูกทุ�งทาง
การเกษตร  
-ชมเชย กีฬาพื้นบ�าน
ทางการเกษตร  
3.การแข�งขันทักษะ
วิชาการพจนก.ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู�บ�านจอมบึง จ.
ราชบุรี ไม�ได�รับรางวัล  
4.FOSTATอยู�ระหว�าง
การดําเนินการอนุมัติ
เข�าร�วมการแข�งขัน  

แข�งขันถึงจุดเด�นที่
ต�องรักษาไว�และ
จุดด�อยที่ควร
พัฒนาแล�วนํามา
ปรับเพื่อให�ได�
เทคนิคการแข�งขัน
ที่ดีขึ้น เช�น 
จุดอ�อนคือ คล�อง
โคช�า จึงต�องนําจุด
นี้มาพัฒนาฝDกซ�อม
ให�มากขึ้น ส�วน
การฟาดแส� ต�อง
เน�นเรื่องการออก
กําลังกายเพื่อให�
กล�ามเนื้อแขน
แข็งแรง เวลาฟาด
แส�จะได�ไม�หมด
แรงเพื่อให�
กล�ามเนื้อแข็งแรง 
และเวลาแข�ง
กําลังใจจะได�คงที่ 
สรุปบทเรียนที่
ได�รับจากการ
ดําเนินกิจกรรม
องค-ความรู�การ
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เตรียมนักศึกษา
เข�าร�วมการ
แข�งขันทักษะทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ ของ
เครือข�ายทักษะทั่ว
ประเทศ ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานีโดยมี
กิจกรรมย�อย  
1)การประชุม
เครือข�ายคณบดี
เสนอให�มีความ
ร�วมมือด�านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
แนวคิดการฝ}า
วิกฤตจํานวน
นักศึกษาลดลง ทั้ง
การจัดกิจกรรม
ความร�วมมือทาง
วิชาการ การ
ลงทะเบียนร�วม
ระหว�าง
มหาวิทยาลยั การ
ร�วมกันเขียนโครง
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ร�างงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื้นที่
และความร�วมมือ
ด�านต�างๆ การ
เลือกตั้งประธาน
เครือข�ายคนใหม� 
ได�แก� อาจารย- ดร.
สุเทพ มุงคุณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสงขลา  
2) การประชุม
เครือข�ายนักศึกษา 
เสนอให�มีความ
ร�วมมือด�านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
แนวคิดการดําเนิน
กิจกรรมจิตอาสา
เพื่อการพัฒนา
ทักษะที่จําเป@นใน
ศตวรรษที 21 
ด�านกิจการ
นักศึกษาจึงต�องมี
ความร�วมมือกัน
ระหว�างสถาบัน 
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ส�งเสริมให�เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู�  
3) กิจกรรมการ
แข�งขันทักษะทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ ดําเนิน
กิจกรรมเพื่อให�มี
เวทีในการแข�งขัน
สู�การพัฒนาให�มี
ความเป@นเลิศ 
โดยเฉพาะการ
ประดิษฐ-
นวัตกรรม 
นักศึกษาได�รบั
ประสบการณ-และ
มีการฝDกฝนทักษะ
ต�างๆ ที่จําเป@น
ด�านการเกษตร
และแปรรูปอาหาร 
จํานวนรางวัลที่
ได�รับลดลงจากปbที่
ผ�านมา คณะได�
ถอดองค-ความรู�
และวิเคราะห-
สถานการณ-สรุป
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ได�ว�า  
1.ต�องเน�นการส�ง
ต�อองค-ความรู�
ระหว�างรุ�นพี่สู�รุ�น
น�องให�มากขึ้น 
และไม�ขาดช�วง 
โดยให�รุ�นพี่มาเล�า
ประสบการณ-ให�
ฟaงแล�วร�วมกัน
วิเคราะห-จุดอ�อน
ในการแข�งขันเพื่อ
นํามาปรับปรุงใน
การฝDกซ�อมรุ�น
น�องต�อไป  
2.การเดินทางไป
แข�งในสถานที่
ระยะทางไกลๆ 
ควรจะต�องเพิ่ม
เวลาให�นักศึกษา
ได�พักเหนื่อยจาก
การเดินทางมาก
ขึ้น  
3.การขออนุมัติ
โครงการฝDกซ�อม
ต�องดําเนินการแต�
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เนิ่นๆ เพื่อให�
นักศึกษามีเวลา
ฝDกซ�อมการ
แข�งขันให�เต็มที่ 
และมเีวลาในการ
คิดโครงการ
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ-  
4.โจทย-ของ
โครงงาน
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ-ต�องมี
ความใหม�และใช�
งานได�จริงใน
ชุมชน จึงควรนํา
ต�นแบบไปทดสอบ
กับชุมชนเพื่อเก็บ
ข�อมูลมานําเสนอ
กรรมการแข�งขัน  

กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะด�านระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMP และHACCP) (30,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 
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เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อพัฒนาความรู�และ
ทักษะด�านระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหาร 
และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข�งขัน  
2. เพื่อสร�างให�นักศึกษาได�มี
ศักยภาพเป@นผู�เชี่ยวชาญด�าน
ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหาร  
3. เพื่อให�นักศึกษามีความ
พร�อมในการปฏิบัติงานด�าน
อุตสาหกรรมอาหาร  

      30,000.00 0.00 เลื่อนการจัดงาน
เนื่องจากสถานการณ-
โควิด-19  

  

  

  

กิจกรรมที่ 21 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส�งเสริมการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 “การพัฒนาทักษะการเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทักษะการสื่อสารภาษาจีนข�ามวัฒนธรรม (Cross – 
cultural) ในนิทรรศการพิเศษสสุานทหารจิ๋นซี ฮ�องเต� ” (15,000) คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 
5.1 .เพื่อพัฒนาทักษะแห�ง
ศตวรรษที่ 21 แก�นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน ในด�านการ
ทํางานเป@นทีม ความเป@นผู�นํา 
และการถ�ายทอดและสื่อสาร
ภาษา ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพในอนาคต  
5.2 เพื่อส�งเสริมและปลูกฝaง
จิตสํานึกที่ดตี�อการเรียนรู�
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  
5.3 เพื่อส�งเสริมผู�เรียนเป@นผู�ที่

    เชิงปริมาณ  
1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 80.00 
สําเรจ็ ไม�มี  
2. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการ
เรียนการสอนกับกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาจีน 3 สําเร็จ  
 
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
สามารถถ�ายทอดกิจกรรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีนได� 80 สําเร็จ ไม�มี  

15,000.00 15,000.00 1. นักศึกษามีทักษะ
แห�งศตวรรษที่ 21 
โดยสามารทํางานเป@น
ทีม มีความเป@นผู�นํา
และแก�ปaญหาอย�าง
สร�างสรรค-ได�  
2. สามารถส�งเสริม
และปลูกฝaงจิตสํานึกที่
ดีต�อการเรียนรู�ภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม
จีน  

ผู�เข�าร�วมโครงการ
เรียนรู�
ประวัติศาสตร-
จักรพรรดิองค-แรก
ของแผ�นดินจีนกับ
กองทัพทหารดิน 
และประวัติศาสตร-
ไทยจากการ
บรรยายให�ความรู�
ของพิพิธภัณฑ-
สถานแห�งชาติ

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

สามารถใช�ภาษาจีนในการ
ติดต�อสื่อสารข�ามวัฒนธรรม 
(Cross - cultural) สอดคล�อง
กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู�
ของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. นักเรียนผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับ
ความรู�ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 
80 สําเร็จ ไม�มี  
3. นักเรียนผู�เข�าอบรมมีจิตสํานึก
และทัศนคติที่ดีต�อภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 80 สําเร็จ ไม�มี  
 
เชิงเวลา 1. การดําเนินการแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 1 
สําเรจ็ ไม�มี  

3. นักศึกษาสามารถ
ถ�ายทอดทักษะ
ภาษาจีนให�กับ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
หรือใช�ภาษาจีนในการ
ติดต�อสื่อสารข�าม
วัฒนธรรม (Cross - 
cultural) ร�วมกับ
เจ�าของภาษาได�......... 
วิธีการประเมินผล – 
ให�คะแนนการจัด
กิจกรรมฐานของกลุ�ม 
- การให�คะแนน
ประเมินของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม  

พระนคร 

กิจกรรมที่ 23 การเรียนรู�จากการฝDกปฏิบัตจิริงด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการแข�งขันระดบัชาติ (43,320) คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน�นการเรยีนรู�
ผ�านการปฏิบัติ  
4.2 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาได�
มีการพัฒนาทักษะ สร�างความ
ชํานาญด�วยการลงมือปฏิบัติ
จริง  
4.3 เพื่อพัฒนาสาขาวิชาที่
มุ�งเน�นของมหาวิทยาลัยให�มี
ชื่อเสียงระดบัภูมภิาคและ
ระดับชาติ  

  5.1 เชิงปริมาณ  
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 30 คน 30 คน  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม ความพึงพอใจในระดับมาก 
ผล (ค�าเฉลี่ย 4.15)  
- รางวัลที่ได�รบั ได�รับรางวัลอย�าง
น�อย 1 รางวัล  ผลได�รับรางวัล 4 
รางวัล  
 
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือน  
 
5.4 เชิงงบประมาณ 37,800  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100 

43,320.00 37,800.00 7.1 การแข�งขันตอบ
คําถามระดับชาติ ด�าน
การท�องเที่ยวและ
บริการ รางวัลคณะ
การจัดการการ
ท�องเที่ยว สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร- ครั้งที่ 7 
ประจําปb 2,562 หัวข�อ 
ภาคการบริการกับ
ความยั่งยืน ความท�า
ทายในทศวรรษ จาก
ผู�เข�าร�วมการแข�งขัน
จาก 53 มหาวิทยาลัย 
335 ทีม นักศึกษา
สาขาวิชาการ
ท�องเที่ยวและการ
โรงแรมได�รับรางวัล
ชมเชย 2 ทีม รวม 2 
รางวัล  
7.2 การแข�งขัน
มัคคุเทศก-นําเที่ยว
ภาษาไทย ภายใต�
หัวข�อ “เที่ยวไทย 
เท�ห-” รางวัลคณะการ

8.1 ได�เกิดการ
พัฒนานักศึกษา
ประกอบ
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน�นการ
เรียนรู�ผ�านการ
ปฏิบัติ  
8.2 นักศึกษาได�
ประยุกต-ใช�ความรู�
และได�รับ
ประสบการณ-ตรง
จากการเข�าร�วม
การแข�งขัน  
8.3 ได�สร�าง
ชื่อเสียงให�กับ
มหาวิทยาลยั
ระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

จัดการการ ท�องเที่ยว 
สถานบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร- ครั้งที่ 
1 ประจําปb 2,562 
นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท�องเที่ยวและการ
โรงแรมได�รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
ระดับประเทศ และ 
รางวัลชมเชย รวม 2 
รางวัล  
7.3 การประเมินของ
ความพึงพอใจของผู�ที่
เข�าร�วมโครงการ 
(นักศึกษาที่เข�าร�วม
การติวความรู�และเข�า
แข�งขัน) ในครั้งนี้อยู�ใน
ระดับมาก (ค�าเฉลีย่
เท�ากับ 4.15) 

กิจกรรมที่ 26 การเตรียมความพร�อมและแข�งขันทักษะทางวิชาการด�านการท�องเที่ยวและบริการ (12,000) คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 1 

4.1เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษามี
ความสามารถในการแข�งขัน
เชิงวิชาการและวิชาชีพ  
4.2เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาด�านความรู� 

    5.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการ
แข�งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาติ เปPาหมาย 1 
รางวัล ผล ไม�ได�รับรางวับ  

12,000.00 12,000.00 นักศึกษาได�รบัการ
ฝDกฝน พัฒนาทักษะ
ความสามารถด�าน
ความรู�ทางการ
ท�องเที่ยวและบริการ 

8.1 สถานการณ-
และแนวโน�มการ
ท�องเที่ยวใน
ตลาดโลก  
8.2 ยุทธศาสตร-   

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ความสามารถ และทักษะการ
ปฏิบัติงาน ใอุตสาหกรรมการ
ท�องเที่ยว  
4.3 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน-
ของมหาวิทยาลัยที่มุ�งสู�การ
เป@นมหาวิทยาลัยชั้นนําด�าน
การท�องเที่ยว  

 
5.2 เชิงคุณภาพ  
- ระดับความสามารถของนักศึกษาที่
ผ�านเกณฑ-การพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ ระดับมากกว�า 3.50  
 
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 1  
 
5.4 เชิงงบประมาณ 12,000 บาท  

และเข�าร�วมแข�งขัน
ตอบคําถามระดับชาติ
ด�านการท�องเที่ยวและ
บริการ ครั้งที่ ๗ ประ
จาปb ๒๕๖๒ หัวข�อ 
“ภาคการบริการ 
ความยั่งยืน: ความท�า
ทายในทศวรรษ” ผล
การแข�งขันนักศึกษา
ไม�ได�รับรางวัลจากการ
แข�งขัน ทั้งนี้นักศึกษา
ที่เข�าร�วมแข�งขันได�รับ
เกียรติบัตรและรางวัล
รางวัลพิเศษ จากการ
จับฉลากสาํหรับ
ผู�เข�าร�วมแข�งขัน 
จํานวน 2 รางวัล 
ประกอบด�วย ห�องพัก 
3 วัน 2 คืน พร�อม
อาหารเช�า ณ โรงแรม
ป}าตอง รีสอร-ท 
จังหวัดภูเก็ต และ 
ห�องพัก 2 วัน 1 คืน 
จากโรงแรมนานาชาติ
บางแสน จังหวัดชลบุรี  

ชาติ 20 ปb แผน
ยุทธศาสตร-การ
พัฒนาการ
ท�องเที่ยวของไทย
แลอาเซียน  
8.3 การวางแผน
และพัฒนาการ
ท�องเที่ยวและการ
เปลี่ยนโฉมการ
ท�องเที่ยวไทยให�
ก�าวไกลอย�างยั่น
ยืน  
8.4 โลจิสติกส-และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการท�องเที่ยว  
8.5 ทิศทางรองรับ
กระแสโลกาภิวัตน-
เพื่อความยั่งยืน  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 
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เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 
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ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
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ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 30 พัฒนาทักษะทางวิชาการด�านบรหิารธุรกิจและการจัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ- ปb 2563 (160,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

2.1 เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน
ให�นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
2.2 เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการเข�าร�วม
การแข�งขันทักษะวิชาการ 
พ.จ.น.ก.สัมพันธ- ปb 2563  
2.3 เพื่อเป@นการ
ประชาสมัพันธ-และสร�าง
ภาพลักษณ-ที่ดีให�กับคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  

นักศึกษาได�รบั
รางวัลจากการ
แข�งขันไม�น�อยกว�า 
12 รางวัล  

นักศึกษามี
ทักษะในการ
วิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น  

5.1 เชิงปริมาณ  
จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรม 
20 คน / 20 คน  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแข�งขัน 
12 รางวัล / 12 รางวัล  
 
5.3 เชิงเวลา  
ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่
กําหนด ไตรมาสที่ 2 /  ไตรมาสที่ 2  
 
5.4 เชิงงบประมาณ  
งบประมาณที่ใช�จ�ายไม�เกินตามที่
กําหนด 160,000 บาท / 67,500 
บาท  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100  

160,000.00 67,500.00 นักศึกษาเข�าร�วมการ
แข�งขันครบทุก
รายการที่กําหนดไว� 
และสามารถแข�งขัน
ได�รับรางวัล จํานวน 
12 รางวัลจากการ
แข�งขัน 3 ทักษะ 
ได�แก� ทักษะด�านการ
เขียนแผนธุรกิจ ทักษะ
ด�านคอมพิวเตอร- และ
ทักษะด�านนิเทศ
ศาสตร-  

การจัดส�งนักศึกษา
เข�าร�วมการ
แข�งขันทักษะ
วิชาการต�อง
สนับสนุนนักศึกษา
ที่มีความสนใจ 
และบรหิารเวลา
เพื่อเตรียมความ
พร�อมให�กับ
นักศึกษาอย�างดี
จะทําให�ประสบ
ผลสําเร็จได�มาก
ขึ้น  

คณาจารย-ผู�
ควบคุมทีม
และ
นักศึกษาที่
เข�าร�วม
กิจกรรมมี
ภารกิจ
จํานวนมาก
ทั้งการสอน 
การวิจัย 
การเรยีน 
ทําให�มีเวลา
ในการ
ฝDกซ�อมน�อย  

ควรมี
การ
เตรียมก
าร
จัดการ
แข�งขัน
ล�วงหน�า
ให�มี
ระยะเว
ลามาก
พอใน
การให�
คณาจาร
ย-และ
นักศึกษ
ามีเวลา
ฝDกซ�อม
ให�มาก
ขึ้น 

กิจกรรมที่ 31 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�านวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (80,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
ประยุกต-ใช�หลักทฤษฎีทางการ
จัดการในการประกอบอาชีพ  
2.2 เพื่อเตรียมความพร�อม
ด�านทักษะให�กับนักศึกษาก�อน
ฝDกประสบการณ-วิชาชีพ 

      80,000.00 0.00 ขอเลื่อนการจัด
เนื่องจากวิกฤตการณ-
จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

      

กิจกรรมที่ 33 พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข�งขันทักษะด�านคอมพิวเตอร-ระดับชาติ (50,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 

2.1 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา 
ได�มโีอกาสในการศึกษาหา
ความรู�และพัฒนาทักษะด�าน
คอมพิวเตอร-และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2.2 เพื่อเพิ่มทักษะการคิด
วิเคราะห-งานที่ได�จากการ
ปฏิบัติ  
2.3 เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติ  

  

  เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาของสาขาการจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจ 3 - 4 
2.จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการ
แข�งขันทักษะวิชาการ 1 รางวัล  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ระดับความรู�และทักษะที่
นักศึกษาได�รบัการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
ระดับ ≥ 3.51 0.00  
2. ระดับการนําความรู�ไปใช�
ประโยชน- ระดับ ≥ 3.51 0.00  
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ระดับ ≥ 
3.51 0.00  
 
เชิงเวลา โครงการแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 1  

50,000.00 0.00 ไม�มีการดําเนิน
กิจกรรม  

  ไม�มีการจัด
รายการการ
แข�งขัน
ในช�วงของ
ไตรมาสที่ 1  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

 
เชิงงบประมาณ ค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินโครงการ 50,000 บาท 0 
บาท  

กิจกรรมที่ 34 พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข�งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ (50,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

กิจกรรมที่ 1  ฝDกปฏิบัติการ
กรอกแบบประเมินภาษีผ�าน
ระบบอินเทอร-เน็ต  
2.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการกรอก
แบบและคํานวณภาษี  
2.2 เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
กรอกแบบแสดงรายการภาษี
และยื่นแบบผ�านอินเทอร-เน็ต  
2.3 เพื่อให�นักศึกษาได�เตรียม
ความพร�อมก�อนเข�าสู�การเป@น
นักบัญชีมืออาชีพ  

นักศึกษา ชั้นปbที่ 2 
ทุกคน  

นักศึกษา ชั้นปbที่ 
2 ทุกคน 
สามารถกรอบ
แบบและ
คํานวณภาษี
ผ�านระบบ
อินเทอร-เน็ตได�  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาที่
เข�าร�วมอบรม 90 คน นักศึกษาทุก
คนสามารถกรอกแบบได�  
5.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของ
นักศึกษา ระดับ 4 นักศึกษาทุกคนมี
ความพึงพอใจ  
5.3 เชิงเวลา ดําเนินการแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 2 
ดําเนินการภายในไตรมาส 2  
5.4 เชิงงบประมาณ 10,000 บาท 
10,000 บาท  
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100  

10,000.00 10,000.00 นักศึกษาที่เข�ารับการ
อบรมทุกคนมีความ
เข�าใจและสามารถ
กรอกแบบและ
คํานวณภาษีผ�าน
ระบบอินเทอร-เน็ตได�  

วิธีการกรอกแบบ
และการยื่นแบบ
ภาษีผ�านระบบ
อินเทอร-เน็ต  

  

  

กิจกรรมที่ 35 การพัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพของสาขาบัญชี (30,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
บุคลิกภาพนักบัญชียุคใหม�  
2.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1 เพื่อให�นักศึกษามี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมสําหรับ
นักบัญชีในการทํางานและ
ดําเนินชีวิต  
2.2 เพื่อเข�าใจถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลิกภาพ  
2.3 เพื่อให�นักศึกษานําความรู�
ไปใช�ให�เกิดประโยชน-ต�อ
ตนเองและสังคม  

นักศึกษาสาขา
บัญชี 90 คน  

นักศึกษาสาขา
บัญชี 90 คน ได�
เข�ารับการอบรม  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาที่
เข�าร�วมอบรม 90 คน  
5.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของ
นักศึกษา ระดับ 4 
5.3 เชิงเวลา ดําเนินการแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 2  
5.4 เชิงงบประมาณ 15,000 บาท 
2,200 บาท  

15,000.00 2,200.00 ดําเนินการไปบางส�วน
แต�เนื่องจากเหตุการณ-
ไม�ปกติ จึงไม�ได�
ดําเนินการต�อ ขอ
เลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19) 

  

  

  

กิจกรรมที่ 38 ประกวดนวัตกรรมสร�างสรรค-สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (50,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 

2.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
และทักษะในกระบวนการคิด
งานอย�างสร�างสรรค-และมี
ประโยชน-  
2.2 เพื่อเป@นการสร�าง
ภาพลักษณ-ที่ดีให�กับคณะ
วิทยาการจัดการ  

      50,000.00 0.00 ขอเลื่อนการจัด
เนื่องจากวิกฤตการณ-
จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-
19)  

  

  

  

กิจกรรมที่ 39 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิชาการเข�าสู�การประกวดแข�งขัน (70,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการในไตรมาสที่ 1-2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อให�เกิดความรู�และ
พัฒนาทักษะสําคัญในศตวรรษ
ที่ 21  
4.2 เพื่อพัฒนาความคิด
สร�างสรรค-และนวัตกรรมของ
นักศึกษา  
4.3 เพื่อให�สามารถนําไป
ประยุกต-ใช�ในการประกอบ
อาชีพของนักศึกษา  

จํานวนผลงาน/
นวัตกรรม  

ผลงาน/
นวัตกรรมของ
นักศึกษาได�
เผยแพร� ถูก
นําไปใช�
ประโยชน- 
นักศึกษาได�
พัฒนาความคิด
สร�างสรรค-  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 50 
คน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 13 คน  
2. จํานวนชิ้นงาน 6 ชิ้น ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 4 ชิ้น  
3. จํานวนรางวัล 1 รางวัล ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 1 รางวัล  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละของนักศึกษาอาจารย-และ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีได�รับความรู�และพัฒนา
ทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ร�อย
ละ 80 บรรลเุปPาหมายร�อยละ 80 

70,000.00 26,750.00 ผลการดําเนินงานไตร
มาส 1 อาจารย-และ
นักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา เข�าร�วมงาน
ประชุมวิชาการ และ
นําเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการ
คณะผู�ปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้ง
ที่ 9 ณ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน ศูนย-
ศึกษาหนองระเวียง จ.
นครราชสมีา ในวันที่ 
28 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 
2,562 ซึ่งนําเสนอ
ผลงานวิจัยภาค
บรรยาย 2 เรื่อง ได�แก�  
1. องค-ประกอบทาง
เคมีและปรมิาณธาตุ
อาหารในข�าวพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุรี โดย 
น.ส.สุนิสา สิน
ประเสริฐ นักศึกษาชั้น
ปbที่ 4 ซึ่งได�รับรางวัล
นําเสนอระดับชมเชย  

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ได�รับการส�งเสรมิ
สนับสนุนในการ
พัฒนานวัตกรรม 
และความคิด
สร�างสรรค- อีกทั้ง
ยังมีผลงานที่ได�รับ
รางวัลจากการ
ดําเนินกิจกรรมอีก
ด�วย 

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2. การขยายพันธุ-
ไอยเรศ 
(Rhyncostylis 
retusa (L.) Blume) 
ในหลอดทดลอง โดย 
น.ส.วรรณยุกต- เนื้อ
นุ�ม และ น.ส.ดารินทร- 
พันธ-จันทร- นักศึกษา
ชั้นปbที่ 5  
รวมถึงการเสนอ
ผลงานวิจัยภาคนิทัศน- 
2 เรื่อง ได�แก�  
1. การใช�เครื่องหมาย 
RAPD ในการแยกเพศ
ของตาล (Borassus 
flabellifer L.) ใน
จังหวัดเพชรบุรี ผู�นํา
เสนอ น.ส.พิมพ-ภรณ- 
วรรณวงษา และ น.ส.
ปรางทิพย- เถื่อนคนรัก 
นักศึกษาชั้นปbที่ 5 
และ  
2. พรรณไม�น้ําในสวน
พฤกษศาสตร-เพชร
วนาลัย มหาวิทยาลัย



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ราชภัฏเพชรบุรี ผู�นํา
เสนอ คุณกรรณิการ- 
ไทรงาม เจ�าหน�าที่
วิทยาศาตร-สาขาวิชา
ชีววิทยา เพื่อเป@น
การเเลกเปลี่ยนความรู�
ทางวิชาการกับ
นักวิชาการจาก
สถาบันต�างๆที่เข�าร�วม
ประชุมวิชาการ
ดังกล�าว นอกจากนี้
ทางสาขาวิชาชีววิทยา
ได�นําผลติภณัฑ-ชาใบ
ข�าว พันธุ-หอมใบเตย 
ดูแลและบริการโดย 
น.ส.โสภิตา เนียมศรี 
และ น.ส.อารีรตัน- ชู
ชื่น นักศึกษาชั้นปbที่ 4 
เพื่อให�ผู�ที่เข�าร�วมงาน
ได�ชิม ซึ่งต�างก็ชมว�ามี
กลิ่นหอมและชื่นชอบ
เป@นจํานวนมาก  

กิจกรรมที่ 42 โครงการเตรียมความพร�อมการแข�งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (30,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อให�นักศึกษาเตรียมความ
พร�อมและแข�งขันทักษะ
วิชาการ พ.จ.น.ก  

จํานวนรางวัลที่
ได�รับจากการ
แข�งขันทักษะทาง
วิชาการ  

การบูรณาการ
องค-ความรู�ที่ได�
กับการเรยีนใน
ชั้นเรียน  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนรางวัลที่
ได�รับจากการแข�งขันทักษะทาง
วิชาการ เปPาหมาย 3 ผลการ
ดําเนินงาน 6  
7.2 เชิงคุณภาพ ระดับความรู�ที่
ได�รับนําไปประยุกต-ใช�ในทาง
วิชาการ เปPาหมาย ระดับ 4 ผลการ
ดําเนินงาน ระดับ 5  
7.3 เชิงเวลา การดําเนินโครงการ
แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
เปPาหมาย ไตรมาส 2 ผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส 2  
7.4 เชิงงบประมาณ ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
เปPาหมาย 30,000 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 30,000 บาท คงเหลือ 
0.00 บาท  

30,000.00 30,000.00 ผลการแข�งขันทักษะ
วิชาการ พ.จ.น.ก. 
สัมพันธ- ครั้งที่ 42 
"ราชพฤกษ-เกมส-" ดังนี้  
1. นายเสกข- ปPอง
ทรัพย- การแข�งขัน
เขียนโปรแกรม 
ชนะเลิศ  
2. นายภัทรนันท- นุช
นิยม การแข�งขันเขียน
โปรแกรม ชนะเลิศ  
3. นายมนัญชัย กิตติ
ธนเกษม การแข�งขัน
เขียนโปรแกรม รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1  
4. นายวชิราวุธ หลอด
ทอง การแข�งขันเขียน
โปรแกรม รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1  
5. นายวัลลภ ผ�านคุ�ม 
การสร�างการ-ตูนแอนิ
เมชั่น ชนะเลิศ  
6. นายมาวิน ไข�มุกข- 
การสร�างการ-ตูนแอนิ
เมชั่น ชนะเลิศ  

นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม�ได�
รับรางวัลจากการ
ตอบปaญหา
คอมพิวเตอร-มา
หลายปb ทางผู�
ดําเนินโครงการได�
จัดติวทักษะการ
ตอบปaญหา
คอมพิวเตอร-มาก
ขึ้น และให�เทคนิค
ต�าง ๆ ซึ่งเป@นการ
แข�งขันที่ต�องใช�
องค-ความรู�หลาย
ด�าน เช�น 
ฮาร-ดแวร- 
ซอฟต-แวร- เป@นต�น 
ทําให�นักศึกษาที่
ขยันฝDกซ�อม
สามารถได�รางวัล
ชนะเลิศ  

ตั้งงบไว�ไม�
เพียงพอค�า
เบี้ยเลีย้ง
อาจารย- 
และ
ค�าอาหาร
นักศึกษา  

ควรตั้ง
งบค�า
เบี้ยเลีย้ง
อาจารย- 
และ
ค�าอาหา
ร
นักศึกษ
า 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

7. นายศรัณพงศ- โย
นะพันธุ- การสร�าง
การ-ตูนแอนิเมชั่น 
ชนะเลิศ  
8. นายพงศธร สังข-
เฟ��อง การแข�งขันการ
ตอบปaญหา
คอมพิวเตอร- ชนะเลิศ  
9. นางสาวอัจจิมา ศิริ
พัฒนานันท- การ
แข�งขันการตอบปaญหา
คอมพิวเตอร- ชนะเลิศ  
10. นายคณพัต ถิตต
ยานุรักษ- การพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่น รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1  
11. นายพัทธพงศ- 
เนียมเกิด การพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่น รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1  
12. นายตันติกร 
สุวรรณนิคม การ
พัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

13. นายศิวกร กําเนิด
แสง การพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น รอง
ชนะเลิศ อันดับ 2  

กิจกรรมที่ 43 กาาซ�อมประกอบคอมพิวเตอร-และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร- นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร-ประยุกต- แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร-สํานักงาน (20,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตร
มาสที่ 2 
1. เพื่อส�งเสรมิและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  
2. เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
ซ�อมประกอบคอมพิวเตอร-ได�  
3. เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร- 
รวมทั้งการตั้งค�าต�าง ๆ ได�  

นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 30 คน 
เข�าร�วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให�พร�อม
ทํางานด�วย
วิชาการ วิชาชีพ 
และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมการซ�อม
ประกอบ
คอมพิวเตอร-และ
การติดตั้ง
โปรแกรม
คอมพิวเตอร- 
สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชา

นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สามารถซ�อม
บํารุง
คอมพิวเตอร-
และดูแลรักษา
คอมพิวเตอร-
ภายในชุมชนให�
เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด ให�เกิด
ความสะดวก 
รวดเร็ว ไม�พบ 
เจอปaญหาใด ๆ 
อีกต�อไป และยัง
ทําให�ผู�ใช�บริการ 
และหน�วยงาน
ของผู�ใช�บริการ

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ เปPาหมาย 30 คน ผลการ
ดําเนินงาน 30 คน  
5.2 เชิงคุณภาพ ร�อยละของ
นักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
เปPาหมาย ร�อยละ 85 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 85  
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปPาหมาย ไตร
มาส 2 ผลการดาํเนินงาน ไตรมาส 2  
5.4 เชิงงบประมาณ ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
เปPาหมาย 20,000 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 20,000 บาท คงเหลือ 
0.00 บาท  

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความรู�ความสามารถ
ในการประเมินอาการ
เครื่องคอมพิวเตอร- 
ซ�อมเครื่อง
คอมพิวเตอร- 
ตลอดจนการตดิตั้ง
โปรแกรม การตั้งค�า
ต�าง ๆ รวมถึงการดูแล
รักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร-ได�  

นักศึกษาสามารถ
มองเห็นช�องทางที่
ก�อให�เกิดรายได�
แก�ตนเองและ
ครอบครัวได� และ
สามารถนําความรู�
ที่ได�รับไปใช�ใน
วิชาฝDก
ประสบการณ-
วิชาชีพ  

1. ต�องการ
งบประมาณ
เพิ่ม 
เพื่อที่จะได�
ให�นักศึกษา
ลงมือปฏิบัติ
จริงได�
มากกว�านี้  
2. ผู�เข�า
อบรมยังไม�
รู�จักวิธรการ
ถอดอุปกรณ-
คอมพิวเตอร-
บางชนิด 
เช�น ฮาดร-
ดิสก- SSD 

1. 
จํานวน
เครื่อง
คอมพิวเ
ตอร-ที่ใช�
ในการ
อบรมไม�
เพียงพอ
ต�อ
นักศึกษ
าที่เข�า
รับการ
อบรม  
2. 
ระยะเว
ลาใน
การ
อบรม
น�อยไป 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

คอมพิวเตอร-
ประยุกต- แขนง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร-
สํานักงาน  

ได�ประหยัด
ค�าใช�จ�ายในการ
บํารุงรักษา
เครื่อง
คอมพิวเตอร- 
รวมทั้งทําให�
นักศึกษาได�มี
โอกาสนําความรู�
ที่ได�ศึกษาเล�า
เรียนมาใช�
ประโยชน-ด�วย  

กิจกรรมที่ 44 อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด�านการสอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร-ประยุกต- แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร-สํานักงาน (25,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. พัฒนาความรู�ของนักศึกษา
ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร-สํานักงาน  
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร-
สํานักงานให�สามารถสอบได�
ใบรับรองความรู�ด�าน 
Microsoft Office 
PowerPoint 2016  

1. นักศึกษา
สามารถนําความรู�
และทักษะการใช� 
Microsoft Office 
PowerPoint 
2016 ระดับสูง  
2. นักศึกษา
สามารถนําผลการ
สอบที่ผ�านและ
ได�รับ ใบ
ประกาศนียบัตร
มาเป@นส�วนหนึ่งใน
การเทียบจบ วิชา 
7,134,902 
โครงงาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร-
สํานักงาน  

นักศึกษา
สามารถสอบ
ใบรับรองความรู�
ความสามารถ
ด�าน Microsoft 
Office 
Specialist ได�  

5.1 เชิงปริมาณ  
1. ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการ
พัฒนาทักษะ ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพจาก กลุ�ม เปPาหมาย
ของโครงการ เปPาหมาย ร�อยละ 85 
ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85  
2. จํานวนผู�สอบผ�านทักษะใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปPาหมาย 
25 คน ผลการดําเนินงาน 25 คน  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
1. จําวนผู�สอบผ�านทักษะที่ได�รับใน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปPาหมาย
ร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อย
ละ 90  
 
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปPาหมาย ไตร
มาส 2 ผลการดาํเนินงาน ไตรมาส 2  
 
5.4 เชิงงบประมาณ ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
เปPาหมาย 25,000 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 25,000 บาท คงเหลือ 
0.00 บาท  

25,000.00 25,000.00 ในการอบรมใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพครั้งนี้
มีนักศึกษา สอบ
จํานวน 25 คน สอบ
ผ�านและได�รับ
ใบรับรองฯจํานวน 25 
คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้
นักศึกษาไป
ประกอบการสมัคร
งาน เพื่อให�
ผู�ประกอบการที่
นักศึกษาไปสมัครงาน
เกิดความมั่นใจใน
ความรู�ความสามารถ
ของนักศึกษาต�อไป  

นักศึกษาสามารถ
นําใบรับรอง
ความรู�
ความสามารถด�าน 
Microsoft Office 
Specialist ไป
ประกอบการรับ
สมัครงาน จะเป@น
การเพิ่มความ
มั่นใจให�กับ
ผู�ประกอบการใน
การรับสมัครงาน
มากขึ้น  

ต�องการ
ได�รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
เพิ่ม ให�
เหมาะสม
กับจํานวน
นักศึกษาที่
สอบ 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 45 ฝDกปฏิบัติสร�างสรรค-นวัตกรรม (สาขาวิชาคอมพิวเตอร- แขนงเทคโนโลยีเว็บและมลัติมเีดีย) (44,700) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

1. เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
สร�างชิ้นงานหรือนวัตกรรม
เกี่ยวกับปaญญาประดิษฐ- เช�น 
การมองเห็น การตีความจาก
ภาพ เป@นต�น หรือ นวัตกรรม
ด�าน IoT เช�น ฟาร-มอัจฉรยิะ 
เป@นต�น 
2. เพื่อให�นักศึกษาเกิด
ความคิดสร�างสรรค-  
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ
วิชาชีพและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

นักศึกษาสามารถ
สร�างชิ้นงานได�  

นักศึกษา
สามารถนํา
ความรู�ไป
ประยุกต-ใช�งาน
ต�อได�  

5.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการ เปPาหมาย 25 คน ผลการ
ดําเนินงาน 25 คน  
2. จํานวนชิ้นงานหรือนวัตกรรม 
เปPาหมาย 6 ชิ้น  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาได�ทักษะในการสร�าง
นวัตกรรมใหม�ๆ เปPาหมาย นักศึกษา
สร�างนวัตกรรมได� ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาสร�างนวัตกรรมได�  
 
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปPาหมายไตร
มาส 2 ผลการดาํเนินงาน ไตรมาส 2  
 
6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
44,700 บาท เบิกจ�ายจริง 44,700 
บาท คงเหลือ 0.00 บาท  

44,700.00 44,700.00 นักศึกษาสร�างชิ้นงาน
ได�  

ได�ความรู�ในการ
จัดทํานวัตกรรม
ใหม�ๆๆๆ  

  

  

กิจกรรมที่ 46 อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด�านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร- CompTIA Security+ (แขนงวิศวกรรมเครือข�ายและความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร-) (33,800) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ด�านความมั่นคงปลอดภยัไซ
เบอร- CompTIA Security+  
2. เพื่อสอบใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพด�านความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร- 
CompTIA Security+ 

จํานวนผู�สอบผ�าน
ทักษะใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ  

นักศึกษาที่ผ�าน
การพัฒนา
ทักษะ
ความสามารถ
ทางวิชาการ  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�สอบผ�าน
ทักษะใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 
เปPาหมาย จํานวนผู�สอบผ�านทักษะ
ใบรับรองมาตฐานวิชาชีพ ผลการ
ดําเนินงาน รอผลการสอบ  
5.2 เชิงคุณภาพ เปPาหมาย ร�อยละ
ของนักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางวิชาชการ/วิชาชีพ 
จากกลุ�มเปPาหมายของโครงการ ผล
การดําเนินงาน ร�อยละ 90.38 
5.3 เชิงเวลา เปPาหมาย ไตรมาส 2 
ผลการดําเนินงาน ดาํเนินกิจกรรม
เสร็จตามระยะเวลา ไตรมาส 2  
6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
33,800 บาท เบิกจ�ายจริง 33,600 
บาท คงเหลือ 200 บาท  

33,800.00 33,600.00 นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร-ประยุกต- 
แขนงวิศกรรม
เครือข�ายและความ
มั่นคงปลอดภยัไซ
เบอร- สามารถสอบ
สอบใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพด�าน
ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร- CompTIA 
Security+ ได�  

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร-
ประยุกต- แขนงวิ
ศกรรมเครือข�าย
และความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร- 
มีความรู�ความ
เข�าใจ และทักษะ
ที่สามารถนํา
ความรู�ที่ได�ไป
ประยุกต-ใช�ในการ
เรียน การสอบ 
และการทํางานได�  

9.1 ค�าสอบ
ราคาแพง
มาก ซึ่งอยู�
ประมาณ 
201 ดอล
ล�าสหัฐ 
นักศึกษา
ต�องใช�เวลา
ในการ
เตรียมเงิน
ค�าสอบ  
9.2 ศูนย-ใน
การจัดสอบ
ใบรับรอง
มาตรฐาน
วิชาชีพ
ด�านควา
มั่นคง
ปลอดภัยไซ
เบอร- 
CompTIA 
Security+ 
ที่ประเทศ
ไทยอยู�ที่
กรุงเทพมหา

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

นครเท�านั้น 
และเนื่อง
ด�วยศูนย-ใน
การจัดสอบ
ที่นักศึกษาที่
มีความ
พร�อมลง
สอบ 
(https://ho
me.pearso
nvue.com/
Clients/Co
mpTIA.asp
x) แจ�ง
ประกาศ 
ถานการณ- 
COVID-19 
(Coronavir
us): ส�งผล
กระทบต�อ
แผนการ
ทดสอบ จึง
ขอเลื่อนการ
สอบทุก
ประเภทไป



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ก�อน ให�
ติดตาม
ประกาศจาก
ทางศูนย-
สอบ  

กิจกรรมที่ 47 พัฒนาทักษะการวิเคราะห-และซ�อมบํารุงระบบไมโครคอมพิวเตอร-ในศตวรรษที่ 21 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร-) (49,700) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห-และซ�อม
บํารุงระบบไมโครคอมพิวเตอร-
ในศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อประเมินระดับทักษะ
การวิเคราะห-และซ�อมบํารุง
ระบบไมโครคอมพิวเตอร-ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาที่
เข�าร�วมโครงการ  

นักศึกษา
กลุ�มเปPาหมายเข�า
ร�วมโครงการ
พัฒนาทักษะการ
วิเคราะห-และซ�อม
บํารุงระบบ
ไมโครคอมพิวเตอ
ร-ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษา 
จํานวน 60 คน  

นักศึกษามี
ทักษะการ
วิเคราะห-และ
ซ�อมบํารุงระบบ
ไมโครคอมพิวเต
อร-ในศตวรรษที่ 
21 เพื่อใช�ในการ
ประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต  

5.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนนักศึกษากลุ�มเปPาหมาย
เข�าร�วมโครงการ เปPาหมาย 60 คน  
2. ระยะเวลาในการเข�าร�วมและทํา
กิจกรรม เปPาหมาย ร�อยละ >80  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
1. ระดับทักษะการวิเคราะห-และ
ซ�อมบํารุงระบบไมโครคอมพิวเตอร-
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาที่เข�า
ร�วมโครงการ  
2. ระดับการยอมรับกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห-และซ�อม
บํารุงระบบไมโครคอมพิวเตอร-ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาที่เข�า
ร�วมโครงการ  
 
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ร�อยละ 80  

49,700.00 0.00 อยู�ระหว�างการปรับ
กําหนดการอบรมตาม
คําแนะนําของรอง
อธิการบดีที่กํากับดูแล 
เนื่องจาก สถานการณ-
โรคระบาด ไวรสัโค
วิด-19  

    แนวทาง
ในการ
ดําเนิน
โครงกา
รในช�วง
สถานกา
รณ-
วิกฤตใน
ปaจจุบัน 
คือ อาจ
ต�อง
ปรับเปลี่
ยน
รูปแบบ
ในการ
ดําเนิน
กิจกรรม 
โดยการ
จัดซื้อ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

 
6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
49,700 บาท เบิกจ�ายจริง 0.00 
คงเหลือ 49,700 บาท  

วัสดุ
สําหรับ
ฝDก
ปฏิบัติ
เพิ่มเตมิ 
และให�
นักศึกษ
า
เบิกจ�าย
วัสดุไป
ฝDก
ปฏิบัติ
ด�วย
ตนเอง 
โดยทํา
บัญชี
ควบคุม
การยืม-
คืน วัสดุ 
และ
จัดการ
อบรมให�
ความรู�
โดยการ
จัดทํา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เป@นคลิป
วีดีโอใน
รูปแบบ
การ
อบรม
ออนไลน- 
เพื่อให�
บรรลุ
วัตถุประ
สงค-ของ
โครงกา
รตามที่
กําหนด
ไว� 

กิจกรรมที่ 48 กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพทางด�านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร-ให�กับนักศึกษา (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร-) (36,800) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร-สําหรับ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร-สําหรับ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
2. เพื่อส�งเสรมิและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

ผู�เข�าร�วมอบรมได�
พัฒนาทักษะการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร-
สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส  

ผู�เข�าร�วมอบรม
สามารถนํา
ทักษะดังกล�าว
ไปใช�ในการ
ประกอบอาชีพ
ทางด�านการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร-
สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าอบรม 
เปPาหมาย 15 คน ผลการดาํเนินงาน 
30 คน  
5.2 เชิงคุณภาพ ร�อยละของ
นักศึกษาที่ผ�านการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด�านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร- เปPาหมาย 
ร�อยละ 85 ผลการดําเนินงาน ร�อย
ละ 85  
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปPาหมาย ไตร
มาส 3 ผลการดาํเนินงาน ไตรมาส 2  
5.4 เชิงงบประมาณ ได�รับการ
จัดสรร 17,384 บาท ผลการ
ดําเนินงาน เบิกจ�าย 16,984 บาท 
คงเหลือ 400 บาท  

17,384.00 16,984.00 ผู�เข�าร�วมอบรมได�รับ
การพัฒนาทักษะการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร-สําหรับ
ระบบปฏิบัติการไอโอ
เอส  

หลักการเบื้องต�น
ในการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร-
สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส  

เนื่องจาก
เป@นการ
เขียน
โปรแกรม 
สําหรับ
ระบบปฏิบัติ
การไอโอเอส 
จึง
จําเป@นต�อง
ใช�ซอฟต-แวร-
และ
คอมพิวเตอร-
ที่เป@น
ห�องปฏิบัติก
ารแมคอิน
ทอช ทําให�
ต�องมีการ
ติดตั้ง
ซอฟต-แวร-
และ
ปรับปรุง
ระบบปฏิบัติ
การให�เป@น
รุ�นปaจจุบัน 
เพื่อให�

ผู�เข�าร�ว
มอบรม
อยากให�
มีการจัด
อบรมใน
ครั้ง
ต�อไป 
โดยให�
เพิ่ม
จํานวน
วันใน
การ
อบรม
และเพิ่ม
เนื้อหา
ให�เพิ่ม
มากขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

สามารถใช�
งานใน
จัดการ
กิจกรรมได� 
ซึ่ง
ผู�ดําเนินการ
จัดโครงการ
ต�องเป@นผู�ลง
มือปฏิบัติ
ด�วยตนเอง 
รวมถึงการ
ปรับปรุง
ระบบปฏิบัติ
การให�เป@น
รุ�นปaจจุบัน 
กระทบกับ
การเรยีน
การสอนของ
ผู�สอนบาง
ท�าน ทั้งนี้
เนื่องจาก
ผู�ดําเนินการ
จัดโครงการ
ได�สอบถาม
กับทางคณะ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

แล�ว ว�า
ห�องปฏิบัติก
ารดังกล�าวมี
อาจารย-ท�าน
ใดเป@นผู�สอน
บ�าง แต�ไม�
ทราบว�ามี
อาจารย-
ผู�สอนบาง
ท�านได�มีการ
ใช�
ห�องปฏิบัติก
ารดังกล�าว
เพิ่มเตมิ
ขึ้นมา จึงทํา
ให�เกิด
ปaญหา
ดังกล�าว 
โดย
ผู�ดําเนินการ
จัดโครงการ
เพิ่งทราบ
ปaญหาใน
ภายหลัง  

กิจกรรมที่ 50 การแข�งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. และกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ-ครั้งที่ 5 (43,000) คณะพยาบาลศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1.1 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษามี
ทักษะด�านวิชาการในการสร�าง
นวัตกรรมทางสุขภาพ  
1.2 เพื่อสร�างเครือข�ายด�าน
สุขภาพของอาจารย-และ
นักศึกษาสาธารณสุข  

นักศึกษาสร�าง
นวัตกรรมทางด�าน
สุขภาพและได�รับ
รางวัลชนะเลิศ  

นักศึกษามีภาวะ
ของการเป@นผู�นํา
และผู�ตาม
ทางด�านสุขภาพ
ที่ดีและนักศึกษา
ได�มสี�วนร�วมใน
การคิดและ
ออกแบบ
กิจกรรมด�าน
สุขภาพร�วมกัน  

เชิงปริมาณ  
-จํานวนผู�ร�วมกิจกรรม เปPาหมาย 
114 คน ผลการดําเนินงาน 114 คน  
 
เชิงคุณภาพ  
-จํานวนนวัตกรรม เปPาหมาย 2 ชิ้น 
ผลการดําเนินงาน 2 ชิ้น  
 
เชิงเวลา  
-กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ไตรมาสที่ 2 ผลการ
ดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ 2  
 
5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
43,000 บาท เบิกจ�ายจริง 43,000 
บาท คงเหลือ 0 บาท  

43,000.00 43,000.00 6.1 นักศึกษาได�
นวัตกรรมจากการเข�า
ร�วมกิจกรรมจํานวน 2 
ชิ้น  
6.2 นักศึกษาเรียนรู�
การทํางานร�วมกันทั้ง
ในมหาวิทยาลัย
เดียวกันและต�าง
มหาวิทยาลยัทําให�เกิด
ความหลากหลายของ
กิจกรรมที่จะได�ปฏิบัติ
ร�วมกัน  

7.1 นักศึกษามี
ความรู�ความเข�าใจ
ในกระบวนการ
จัดทํานวัตกรรม
อย�างเป@นระบบ  
7.2 นักศึกษาได�
แลกเปลีย่นวิธีการ
ทํางานและ
ประสบการณ-ของ
แต�ละ
มหาวิทยาลยั  

ด�านเวลา
เนื่องจากมี
การดําเนิน
กิจกรรมเร็ว
กว�ากําหนด 
อาจารย-และ
นักศึกษาจึง
ต�องปรับ
วิธีการ
ทํางานให�
ทันต�อ
กําหนดเวลา  

เป@น
กิจกรรม
ที่มี
ประโยช
น-และได�
ฝDก
ทักษะ
ในหลาย
ด�าน 
เช�น 
ด�านการ
แก�ไข
ปaญหา 
และ
ขอให�
กิจกรรม
นี้ได�มี
โอกาส
ได�จัดอีก
ในปb
ต�อๆไป 

กิจกรรมที่ 52 การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ- ครั้งที่ 42 (200,000) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1.1 เพื่อให�นักศึกษาร�อยละ 
80 ได�ผ�านการพัฒนาทักษะ
และเพิ่มศักยภาพในด�าน
ความรู�ความสามารถทางด�าน
วิชาการของนักศึกษา  
1.2 นักศึกษาแต�ละสาขาวิชา
ได�แข�งขันและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของตนเอง  
1.3 เพื่อสร�างความร�วมมือร�วม
ใจของนักศึกษาและคณาจารย-
ในกลุ�มราชภฏัภูมภิาค
ตะวันตกในการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ  

บัณฑิต
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรีมีความ
พร�อมด�านวิชาการ 
และวิชาชีพ  

บัณฑิต
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี 
มีความรู�ความ
ความสามารถใน
การแข�งขัน
ทักษะวิชาการ 
และสามารถ
นําเอาความรู�
และ
ประสบการณ-ไป
ประกอบวิชาชีพ
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  

4.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนกิจกรรมที่ส�งเข�าแข�งขัน
ทักษะทางวิชาการ มากกว�า 30 
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ส�งเข�า
แข�งขันทักษะวิชาการ 47 กิจกรรม  
- จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการ
แข�งขันทักษะทาง มากกว�า 20 
รางวัล ผลการดําเนินงาน มรภ.
เพชรบุรี ได�เหรยีญรางวัล เป@นอันดับ 
1 และได�เหรยีญทอง 23 เหรียญ 
เหรียญเงิน 16 เหรียญ เหรียญ
ทองแดง 13 เหรียญ  
- ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการ
พัฒนาความ สามารถ ร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน นักศึกษา มรภ.
เพชรบุรี ได�ผ�านการพัฒนา
ความสามารถร�อยละ 100  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  
- นักศึกษาที่ได�รางวัลการแข�งขัน
สามารถเข�าแข�งขันในระดับชาต/ิ
นานาชาติ 1 รางวัล ผลการ
ดําเนินงาน นักศึกษา มรภ.เพชรบุรี
สามารถเข�าแข�งขันในระดับชาติและ
นานาชาติได�  

200,000.00 171,680.00 นักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีได�ข�า
ร�วมกิจกรรมการ
แข�งขันทักษะวิชาการ 
จํานวน 47 กิจกรรม 
และแต�ละกิจกรรม
สามารถทําให�มีทักษะ
และมีศักยภาพใน
ทางด�านทางวิชาการ
เป@นอย�างมาก 
สามารถเป@นบัณฑิตซึ่ง
มีความพร�อมด�าน
วิชาการในสาขาวิชีพ
ของตนเอง และได�
สร�างความร�วมมือร�วม
แรงร�วมใจในกลุ�ม
ภูมิภาคตะวันตกใน
ด�านการพัฒนา
วิชาการ  

นักศึกษาได�ที่เข�า
ร�วมการแข�งขัน
ทักษะวิชาการ ได�
ประสบการณ-และ
สร�างความชํานาญ
ในสาชาวิชาชีพ
ของตนสามารถนํา
ความรู�ที่ได�รับไป
พัฒนาไปเป@น
วิชาชีพของตนเอง
ในอนาคตได�เป@น
อย�างดี  

นักศึกษาที่
เข�าร�วมการ
แข�งขัน
ทักษะ
วิชาการบาง
กิจกรรมขาด
ความรู�ความ
เข�าใจในการ
เข�าร�วม
กิจกรรม มี
ทักษะการ
แข�งขันที่
ขาด
ประสบการ
ณ-ทําให�เกิด
ความลังเล
ไม�พร�อมเข�า
ร�วมการ
แข�งขัน  

นักศึกษ
าควรมี
การ
ฝDกซ�อม
ล�วงหน�า
ให�มาก
ขึ้น
กว�าเดิม 
อาจารย-
ประจํา
สาชา
วิชาควร
สร�าง
ขวัญ
และ
กําลังใจ
ให�กับ
นักศึกษ
า ซึ่งจะ
ทําให�
นักศึกษ
ากล�า
แสดงออ
กมาก
ขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

 
4.3 เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยยละ 80  
 
4.4 เชิงงบประมาณ  
- เบิกจ�ายงบประมาณ ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อย
ละ 85.84 5. งบประมาณ ได�รับ
จัดสรร 200,000 บาท เบิกจ�ายจรงิ 
171,680 บาท คงเหลือ 28,320 
บาท  

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- กีฬาดอนขังใหญ�เกมส- (168,000) คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 

1) เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน
ให�นักศึกษาจัดกิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาพอนามัย  
2) เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษา
เป@นผู�มสีุขภาพร�างกายแข็งแรง 
ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน-
และห�างไกลยาเสพตดิ  
3) เพื่อให�นักศึกษาเกิดทักษะ
ความสัมพันธ-ระหว�างบุคคล  

นักศึกษาได�จดั
กิจกรรมส�งเสริม
สุขภาพอนามัย ใช�
เวลาว�างให�เกิด
ประโยชน-และ
ห�างไกลยาเสพติด  

นักศึกษามี
ทักษะในการ
ทํางานเป@รทีม 
ยอมรับฟaงความ
คิดเห็น รู�แพ� รู�
ชนะ รู�อภัย  

7.1 เชิงปริมาณ ร�อยละ 70 บรรล ุ 
 
7.2 เชิงคุณภาพ 3.51 ผู�อบรม
สามารถแสดงผลงานการแสดงได�  
1) ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร�วม
กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพด�วยกีฬา
และนันทนาการของนักศึกษาทุกชั้น
ปb ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 / ร�อยละ 
89.05  

168,000.00 168,000.00 บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค-ทั้ง 3 ข�อ 
คือ  
1) เพื่อส�งเสริมและ
สนับสนุนให�นักศึกษา
จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
สุขภาพอนามัย  
2) เพื่อสนับสนุนให�
นักศึกษาเป@นผู�มี

1) นักศึกษาได�
และเปลี่ยนเรียนรู�
ซึ่งกันกัน ในเรื่อง
ต�างๆ สร�าง
ความสัมพันธ-
ระหว�างนักศึกษา 
รุ�นพี่และรุ�นน�อง 
ในการทํางาน
ร�วมกัน  

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านดัชนี
วัดมวลความสุข ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 / ร�อยละ 87.50  
3) ระดับทักษะความสัมพันธ-ของ
การทํางานเป@นทีม ระดับมากกว�า 
3.51 / 4.41  
4) ระดับสุขภาวะด�านร�างกายและ
จิตใจของนักศึกษา ระดับมากกว�า 
3.51 / 3.98  
 
7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 1 บรรลุ(30 
ตุลาคม 2,562)   
 
7.4 เชิงงบประมาณ 168,000 / 
168,000  
 
8.งบประมาณ ได�รับจัดสรร... 
168,000...บาท เบิกจ�ายจริง….
168,000......คงเหลือ ......0.........
บาท  

สุขภาพร�างกาย
แข็งแรง ใช�เวลาว�างให�
เกิดประโยชน-และ
ห�างไกลยาเสพติด  
3) เพื่อให�นักศึกษาเกิด
ทักษะความสัมพันธ-
ระหว�างบุคคล  
บรรลเุปPาหมายตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 4 ข�อ  

2) นักศึกษาศึกษา
ได�ฝDกการทํางาน
ในหลายๆ ส�วน 
และฝDกการเป@น
ผู�นําและผู�ตาม 
สามารถเป@นผู�นํา
ในการปฏิบัติงาน
ต�างๆ ได� และ
ยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่น 
สามารถปรับตัว 
และแก�ไขสถาณ
การณ-เฉพาะหน�า
ได�อย�างมสีติ  
3) นักศึกษาเรียนรู�
ความสมหวังและ
ความผิดหวังจาก
รางวัลในการ
แข�งขันทั้งกีฬา
และกองเชียร-  

กิจกรรมที่ 14 เข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Game" รอบมหกรรม (2,113,240) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย-กีฬาและนันทนาการ) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 1 การเข�าร�วม
การแข�งขันกีฬาและทักษะ
วิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ- 
ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษ-เกมส-” 
ประจําปbการศึกษา 2562 
4. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม 
 4.1. เพื่อสร�างเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม ในด�านความ
รับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงานและการ
เสียสละเพื่อส�วนรวม  
 4.2. เพื่อสร�างเสรมิให�
นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ-
ระหว�างบุคคล  การทํางาน
เป@นทีมเกิดความรักความ
สามัคคีในหมู�คณะ 
 4.3. .เพื่อส�งเสริมการสุข
ภาวะที่ดีของนักศึกษาให�
ตระหนักถึงการใช�เวลาว�างให�
เกิดประโยชน-เพื่อห�างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

สร�างผลงานให�กับ
มหาวิทยาลยั 

นักศึกษามี
สุขภาพร�างกาย
ที่แข็งแรง 
นักศึกษาให�
ความสําคัญกับ
การแข�งขันกีฬา
ครั้งนี้ 

7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 นักศึกษาเข�าร�วมโครงการไม�
น�อยกว�า ร�อยละ 90 / ผล ร�อยละ 
90 
7.2 เชิงคุณภาพ 
    7.2.1 นักศึกษาสามารถทํางาน
ร�วมกับผู�อื่นได� ค�าเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 
3.51 / ผลระดับมาก 
    7.2.2 นักศึกษามีความสามคัคีใน
หมู�คณะ ค�าเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.51 / 
ผลระดับมาก 
    7.2.3 นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ ค�าเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.51 
/ ผลระดับมาก 
    7.2.4 นักศึกษามีความคิดรเิริ่ม
สร�างสรรค- ค�าเฉลีย่ไม�น�อยกว�า 3.51 
/ ผลระดับมาก 
    7.2.5 นักศึกษามีวินัยเคารพ
กติกา รู�แพ� รู�ชนะ ค�าเฉลี่ยไม�น�อย
กว�า 3.51 / ผลระดับมาก 
    7.2.6 นักศึกษาตระหนักถึงการมี
สุขภาพร�างกายที่แข็งแรง ค�าเฉลี่ยไม�
น�อยกว�า 3.51 / ผลระดับมาก 
7.3 เชิงเวลา 18 - 21 กุมภาพันธ- 
2563 / ผลกิจกรรมแล�วเสรจ็ตาม

1,817,655.
00 

1,817,655.
00 

เข�าร�วมการแข�งขัน
กีฬา จํานวน 13 ชนิด
กีฬา (ฟุตบอลชาย, 
ฟุตซอล ชาย/หญิง
,บาสเกตบอล ชาย/
หญิง, วอลเลย-บอล 
ชาย/หญิง, 
วอลเลย-บอลชายหาด 
ชาย/หญิง, เซปaก
ตะกร�อ ชาย/หญิง, 
ตะกร�อลอดห�วง ชาย/
หญิง, แบดมินตัน 
ชาย/หญิง, เปตอง 
ชาย/หญิง, หมากรุก
ไทย ชาย/หญิง, หมาก
ฮอต ชาย/หญิง, กรีฑา 
ชาย/หญิง, และ   E-
Sport (ROV) 

ได�รับกระบวนการ
ทํางานใหม�ๆ
เพิ่มขึ้น และ
สามารถนํามาปรับ
ใช�ให�ดีขึ้นในครั้ง
ต�อๆไป 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ระยะเวลาที่กําหนด 
7.4 เชิงงบประมาณ 1,817,655  
 
8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 
1,817,655 บาท เบิกจ�ายจริง 
1,817,655 คงเหลือ 0 บาท 

กิจกรรมย�อยที่ 2  การเข�าร�วม
การแข�งขันกีฬามหาวิทยาลยั
แห�งประเทศไทย ครั้งที่ 47 
“The Sun Game” รอบ
มหกรรม ประจําปbการศึกษา 
2562 
4.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม 
 4.1. เพื่อให�นักศึกษามีสุข
ภาวะทางด�านร�างกายที่
สมบูรณ-แข็งแรง  
 4.2. เพื่อสร�างชื่อเสียงให�กับ
มหาวิทยาลยัในด�านการ
แข�งขันกีฬา 
 4.3. เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
มีความซื่อสตัย-และมีวินัย
เคารพกฎกติกาในการแข�งขัน
กีฬา 

สร�างผลงานให�กับ
มหาวิทยาลยั 

ได�เหรียญรางวัล
ตามเปPาหมาย
ที่ตั้งไว� 

7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 จํานวนเหรียญรางวัล ไม�น�อย
กว�า 1 เหรียญรางวัล  / ผล ได� 7 
เหรียญรางวัล 
7.2 เชิงคุณภาพ 
    7.2.1 ระดับค�าเฉลี่ยของนักกีฬา
มีความสมบูรณ-ทางด�านร�างกายและ
จิตใจ ค�าเฉลีย่ไม�น�อยกว�า 3.51 / 
ผลระดับมาก 
    7.2.2 ร�อยละของนักศึกษาที่ไม�
ถูกลงโทษในการแข�งขัน ค�าเฉลี่ยไม�
น�อยกว�า 3.51 / ผลระดับมาก 
7.3 เชิงเวลา 19  มกราคม 2563 / 
กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 
7.4 เชิงงบประมาณ 2,113,240  

2,113,240.
00 

2,113,240.
00 

เข�าร�วมการแข�งขัน
กีฬามหาวิทยาลยัแห�ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 
“47th The Sun 
Games 2020” 
ระหว�างวันที่ 10-19 
มกราคม 2563 รอบ
มหกรรม ในระหว�าง
วันที่ 9 - 19 มกราคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรีได�ส�งนักกีฬา
เข�าร�วมการแข�งขัน  
10 ชนิดกีฬา ได�แก� 
กรีฑา,ฟุตบอล,ฟุต
ซอล,วอลเลย-บอล
ชายหาด,บาสเกตบอล 
3x3,เปตอง,

ได�รับกระบวนการ
ทํางานใหม�ๆ
เพิ่มขึ้น และ
สามารถนํามาปรับ
ใช�ให�ดีขึ้นในครั้ง
ต�อๆไป 

สนามการ
แข�งขันของ
แต�ละชนิด
กีฬา ไม�ได�
อยู�ที่
เดียวกัน
อาจจะ
กระทบกับ
การเดินทาง
และค�าใช�
จ�ายเพิ่มขึ้น 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

แบดมินตัน,หมาก
กระดาน,กรีฑา,ยิงป�น 
และ ดาบไทย 

กิจกรรมที่ 17 ส�งเสริมสุขภาพของนักศึกษา (174,900) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย-กีฬาและนันทนาการ) / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 

กิจกรรมย�อยที่ 1 การส�งเสริม
สุขภาพของนักศึกษา ประจําปb
การศึกษา 2562 
ปbงบประมาณ 2563  
โครงการ Dinosau Tower 
Running  ครั้งที่ 1 
4.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม 
4.1 เพื่อเสริมสร�างพลานามัย
ของนักศึกษาให�สมบูรณ-
แข็งแรง 
4.2 ส�งเสริมการออกกําลังกาย 
4.3 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
รู�จักใช�เวลาว�างให�เกิด
ประโยชน- 

นักศึกษาให�ความ
ร�วมมือในการจัด
กิจกรรมการ
แข�งขัน Dinosau 
Tower Running 
ครั้งที่1 

นักศึกษาหันมา
ดูแลสุขภาพรัก
การออกกําลัง
กาย 

7.1 เชิงปริมาณ- นักศึกษาเข�าร�วม
โครงการไม�น�อยกว�า 150 คน  
7.2 เชิงคุณภาพ- ความพึงพอใจ ไม�
น�อยกว�า 3.51  
7.3 เชิงเวลา- กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เมษายน 2563  
7.4 เชิงงบประมาณ- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
จํานวน  24,200   บาท  

24,200.00 0.00 เลื่อน เนื่องจาก
สถานการณ-แพร�
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( 
COVID-19 )  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 2 การจัดการ
แข�งขัน  วอลเลย-บอลชายหาด 
3 คน เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 
ประจําปb 2563 
4.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม 
4.1 ส�งเสริมการออกกําลังกาย 
4.2 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
รู�จักใช�เวลาว�างให�เกิด
ประโยชน- 

นักศึกษาให�ความ
ร�วมมือในการจัด
กิจกรรมจัดการ
แข�งขัน 
วอลเลย-บอล
ชายหาด 3 คน 
เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 
2 ประจําปb 2563 

มีจํานวนทีมที่
เข�าร�วมการ
แข�งขันจํานวน
มาก 

7.1 เชิงปริมาณ - นักศึกษาเข�าร�วม
โครงการไม�น�อยกว�า 50 คน  
7.2 เชิงคุณภาพ - ความพึงพอใจ ไม�
น�อยกว�า 3.51  
7.3 เชิงเวลา- กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เมษายน 2563  
7.4 เชิงงบประมาณ- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
จํานวน  52,300   บาท  

52,300.00 0.00 เลื่อน เนื่องจาก
สถานการณ-แพร�
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( 
COVID-19 )  

      

กิจกรรมย�อยที่ 3 การว�ายน้ํา
เป@น เล�นน้ําได� “กิจกรรมว�าย
น้ําเพื่อชีวิต” และดําเนิน
โครงการครั้งที่ 2 ประจําปb 
2563 โดยใช�งบประมาณปb 
2563 
4.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม 
4.1 เพื่อส�งเสริมให�เห็น
ความสําคัญของการว�ายน้ํา 
4.2 การส�งเสรมิให�เห็น
ความสําคัญ มีการปฏิบัติที่
ถูกต�อง และปลอดภัยในการ
ช�วยเหลือคนตกน้ํา 
4.3 เห็นความสําคัญและมีการ

นักเรียนให�ความ
ร�วมมือในการจัด
กิจกรรมว�ายน้ํา
เป@น เล�นน้ําได� 
“กิจกรรมว�ายน้ํา
เพื่อชีวิต” และ
ดําเนินโครงการ
ครั้งที่ 2 ประจําปb 
2563 โดยใช�
งบประมาณปb 
2563 

นักเรียนสามารถ
ช�วยเหลือตัวเอง
ได�เมื่อปะสบ
ปaญหาทางน้ํา 

7.1 เชิงปริมาณ- นักเรียนเข�าร�วม
โครงการไม�น�อยกว�า 15 คน  
7.2 เชิงคุณภาพ- ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วม จํานวนวันหรือครั้งที่
ผู�เข�าร�วมโครงการร�อยละของ แต�ละ
คนที่เข�าร�วมกิจกรรม ไม�น�อยกว�า 
80  
7.3 เชิงเวลา- กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด พฤษภาคม 
2563  
7.4 เชิงงบประมาณ- ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
จํานวน 2,800 บาท  

2,800.00 0.00 เลื่อน เนื่องจาก
สถานการณ-แพร�
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( 
COVID-19 )  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ปฏิบัติตัวที่ถูกต�อง ในการ
ช�วยเหลือตัวเองเมื่อตกน้ํา เมื่อ
ประสบปaญหาทางน้ํา/ขณะอยู�
ในน้ํา 
กิจกรรมย�อยที่ 4 โครงการ
จัดการแข�งขัน  ฟุตซอลเพื่อ
สุขภาพ  ประจําปb 2563 
4.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม 
4.1 ส�งเสริมการออกกําลังกาย 
4.2 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
รู�จักใช�เวลาว�างให�เกิด
ประโยชน- 

นักศึกษาให�ความ
ร�วมมือในการจัด
กิจกรรมจัดการ
แข�งขัน ฟุตซอล
เพื่อสุขภาพ  
ประจําปb 2563 

มีจํานวนทีมที่
เข�าร�วมการ
แข�งขันตาม
เปPาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ - นักศึกษาเข�าร�วม
โครงการไม�น�อยกว�า 120  คน  
7.2 เชิงคุณภาพ- ความพึงพอใจ ไม�
น�อยกว�า 3.51  
7.3 เชิงเวลา- กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เมษายน 2563 
7.4 เชิงงบประมาณ - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
จํานวน  31,800   บาท  

31,800.00 0.00 เลื่อน เนื่องจาก
สถานการณ-แพร�
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( 
COVID-19 )  

      

โครงการที่ 17 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร-พระราชา 

กิจกรรมที่ 1 ครุศาสตร-อาสา ตามรอยพระราชา พัฒนาชุมชน (60,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-
19) 

          

  

  

  

  

กิจกรรมที่ 2 คุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตร-พระราชา (60,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1.เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษามี
ทัศนคติที่ซื่อสัตย- มีความ
รับผิดชอบ และมีน้ําใจ
เสียสละต�อส�วนรวม  
2.เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษานํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช�ในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  
3.เพื่อให�นักศึกษาได�มีทักษะ
การทํางานเป@นทีมและเกิด
ความสมคัรสมานสามัคคี  

      60,000.00   ไม�สามารถดําเนิน
กิจกรรมได�เนื่องจาก 
สถานการณ-โควิด-19 
ซึ่งเป@นกิจกรรมที่ต�อง
ทําร�วมกับโรงเรียน 

  

  

  

กิจกรรมที่ 5 จิตอาสา “ตามรอยพ�อ ด�วยศาสตร-พระราชา” (120,000) คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 

กิจกรรมย�อย 1 ค�ายพัฒนา
ทักษะทางวิชาการเพื่อน�อง  
วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
1) เพื่อให�นักศึกษาเกิดจิต
อาสาและตระหนักถึงการ
ช�วยเหลือสังคม  
2) เพื่อให�นักศึกษาเกิดความ
รักในท�องถิ่นของตนเอง  
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพด�านจิต
อาสาของสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร-  

นักศึกษาได�ใช�
ทักษะความรู�
ความสามารถทาง
วิชาการในการจัด
กิจกรรมค�าย
สําหรับเด็ก  

นักศึกษาเกิดจิต
อาสา พร�อม
ช�วยเหลือสังคม
ส�วนรวม  

7.1 เชิงปริมาณ นักศึกษา 50 คน 
บรรลผุล  
 
7.2 เชิงคุณภาพ เปPาหมาย 3.50 ผล
ผู�อบรมสามารถแสดงผลงานการ
แสดงได�  
1) นักศึกษาเกิดจิตอาสาและ
ตระหนักถึงการช�วยเหลือสังคม 
เปPาหมาย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ผล 
91.75  
2) นักศึกษาเกิดความรักในท�องถิ่น
ของตนเอง เปPาหมาย ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 90 ผล 92.25  

20,000.00 20,000.00 บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค-ทั้ง 3 ข�อ 
คือ  
1) เพื่อให�นักศึกษาเกิด
จิตอาสาและตระหนัก
ถึงการช�วยเหลือสังคม  
2) เพื่อให�นักศึกษาเกิด
ความรักในท�องถิ่นของ
ตนเอง  
3) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด�านจิตอาสา
ของสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร-

นักศึกษาในสโม
รสรนักศึกษาได�
พัฒนาตนเองใน
ด�านต�าง ๆ อาทิ  
1) นักศึกษาเกิด
จิตอาสา และ
ตระหนักถึงการ
ช�วยเหลือสังคม 
พร�อมที่จะทํา
กิจกรรมเพื่อ
ช�วยเหลือสังคมใน
ด�านต�างๆ ทั้งยัง
อาสาในการเป@น

การเดินทาง
เป@นไปอย�าง
ยากลําบาก
เนื่องจาก
เป@นพื้นที่
ห�างไกล จึง
ทําให�
นักศึกษา
เดินทางกลับ
ถึง
มหาวิทยาลั
ยล�าช�ากว�า
กําหนด  

ควรมี
การจัด
กิจกรรม
จิตอาสา
อย�าง
ต�อเนื่อง 
และมี
รูปแบบ
ที่
หลากห
ลายขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

 
7.3 เชิงเวลา 11 มีนาคม 2563  

และสังคมศาสตร-  
บรรลเุปPาหมายตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 4 ข�อ  

ผู�นําการทํา
กิจกรรมในฝ}าย
ต�างๆ  
2) นักศึกษาเกิด
ความรักในท�องถิ่น
ของตนเอง 
นักศึกษาได�ทําการ
ประชุมเพื่อ
วางแผนเลือก
โรงเรียนที่อยู�
ห�างไกล เพื่อให�
การทําค�ายครั้งนี้
เกิดประโยชน-ต�อ
เด็ก และชุมชน
อย�างแท�จริง โดย
เลือกโรงเรียนบ�าน
ห�วยไคร� เพราะมี
นักศึกษาในสโมสร
เคยศึกษาอยู�ที่
โรงเรียนดังกล�าว 
และเห็นว�าเด็กๆ 
ที่บ�านห�วยไคร�
สมควรได�รับการ
พัฒนาในด�าน
ต�างๆ เพิ่มเติม  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

3) เป@นการพัฒนา
ศักยภาพด�านจิต
อาสาของสโมสร
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร-โดย
ทุกคนได�ร�วมกัน
วางแผนการจัด
กิจกรรม ตั้งแต�
การเลือกโรงเรยีน
เปPาหมาย เลือก
กิจกรรม วาง
แผนการเดินทาง
และค�าใช�จ�าย
อย�างเหมาะสม 
เพื่อดําเนิน
กิจกรรมได�อย�าง
เกิดประโยชน-
สูงสุด  

กิจกรรมที่ 6 โครงการมหาวิทยาลยัคุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร-พระราชา (100,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 1  โครงการ/
กิจกรรม ค�ายจิตอาสาสร�าง
ฝายชะลอน้ําบ�านแม�คะเมย  
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1 เพื่อให�นักศึกษามีจิตสํานึก
เป@นผู�มีจติสาธารณะ บําเพ็ญ
ประโยชน- มีน้ําใจ 
เอื้อเฟ��อเผื่อแผ� และเสียสละ
เพื่อส�วนรวม  

      50,000.00 0.00 ขอเลื่อนการจัด
เนื่องจากวิกฤตการณ-
จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2,019 (Covid-
19) 

  

  

  

กิจกรรมย�อยที่ 2 ค�ายจิตอาสา
สร�างสื่อเรียนรู� BBL โรงเรียน
บ�านน้ําทรัพย-  
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1 เพื่อให�นักศึกษามีจิตสํานึก
เป@นผู�มีจิตสาธารณะ บําเพ็ญ
ประโยชน- มีน้ําใจ 
เอื้อเฟ��อเผื่อแผ� และเสียสละ
เพื่อส�วนรวม  

      30,000.00 0.00 ขอเลื่อนการจัด
เนื่องจากวิกฤตการณ-
จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2,019 (Covid-
19) 

  

  

  

กิจกรรมที่ 8 ค�ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชน ตามศาสตร-พระราชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (60,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อสร�างจิตสํานึกด�านจิต
สาธารณะ หรือจิตอาสาให�แก�
นักศึกษา  
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกในการทํา
ความดีบําเพ็ญประโยชน-ให�กับ
สังคม  
3. เพื่อเป@นแรงบันดาลใจจะ
น�อมนําศาสตร-พระราชาไป
ศึกษาใช�ให�เกิดประโยชน-แก�
ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ  

1. นักศึกษา
สามารถนําใช�เวลา
ว�างให�เกิด
ประโยชน-ต�อ
ร�างกายและจิตใจ  
2. นักศึกษา
สามารถเกิดความ
สามัคคี รู�จักการ
ทํางานเป@นเป@น  
3. เป@นการหา
ความรู�เพิ่มต�อนอก
สถานศึกษา และมี
จิตสาธารณะ  

นักศึกษา
สามารถสอน
นักเรียน
โรงเรียนบ�าน
มะขามโพรง ให�
ได�รับความรู�
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับเรื่อง
คอมพิวเตอร-
เบื้องต�นได�เป@น
อย�างดี มีการจัด
กิจกรรม
นันทนาการ
ให�กับนักเรียน 
จัดห�องเรียน 
และมีการ
ปรับปรุงสนาม
เด็กเล�น ชิงช�า 
โรงอาหาร ทาสี
อาคารเรยีน 
ห�องเรียน ห�อง
สุขา ทาสีกําแพง
หน�าโรงเรียน  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ เปPาหมาย 90 คน ผลการ
ดําเนินงาน 90 คน  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาเกิดจิตสํานักด�านจิต
สาธารณะหรือจิตอาสา เปPาหมาย 
ระดับมาก ผลการดาํเนินงาน ระดบั
มาก  
2. นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจจะ
น�อมนําศาสตร-พระราชาไปศึกษาใช�
ให�เกิดประโยชน-แก�ตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ เปPาหมาย ระดับ
มาก ผลการดําเนินงาน ระดบัมาก  
 
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปPาหมาย ไตร
มาส 2 ผลการดาํเนินงาน ไตรมาส 2  
 
6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
60,000 บาท เบิกจ�ายจริง 60,000 
บาท คงเหลือ 0.00 บาท  

60,000.00 60,000.00 นักศึกษาสามารถสอน
นักเรียนโรงเรียนบ�าน
มะขามโพรง ให�ได�รบั
ความรู�เกี่ยวกับเรื่อง
คอมพิวเตอร-ได�เป@น
อย�างดี มีการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
ให�กับนักเรียน จัด
ห�องเรียน และมีการ
ปรับปรุงสนามเด็กเล�น 
โรงอาหาร ทาสีอาคาร
เรียน ห�องเรยีน ห�อง
สุขา ทางสีกําแพงหน�า
โรงเรียน  

นักศึกษาสามารถ
นําใช�เวลาว�างให�
เกิดประโยชน- ทํา
ให�เกิดความ
สามัคคี รู�จักการ
ทํางานทําเป@นทีม 
การมีจิตสาธารณะ 

9.1 
อุณหภูมิ
อากาศร�อน  
9.2 งาน
บางอย�าง
ต�องใช�ช�างที่
มี
ประสบการ
ณ-หรือความ
ชํานาญ
เฉพาะด�าน  

ต�องการ
งบประม
าณเพิ่ม 

กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร-พระราชา (300,000) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมย�อย ราชภัฏทอฝaน
ปaนน้ําใจ ปb 6 
4.1 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาได�
ตระหนักในการเป@นผู�ให� มีจิต
อาสา 
4.2 เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษาได�
ศึกษาค�นคว�านอกชั้นเรียน 
และนําความรู�ที่มีบริการชุมชน 
4.3  เพื่อส�งเสริมให�นักศึกษา
ได�เรียนรู�ถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
4.4  เพื่อเผยแพร�ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลยัให�ชุมชนได�รับท
ราถึงสาขาต�าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

ดําเนินการจัด
กิจกรรมจนสําเร็จ
ตามแผนกําหนด
ไว�ที่ 

นักศึกษามี
คุณธรรมและมี
จิตอาสา      

7.1 เชิงปริมาณ - นักศึกษาเข�าร�วม
โครงการไม�น�อยกว�า  ร�อยละ 90 
7.2 เชิงคุณภาพ  
- นักศึกษาได�ตระหนักในความเป@น
ผู�ให� มีจิตอาสา 
- นักศึกษามีได�ศึกษาค�นคว�านอกชั้น
เรียน และนําความรู�ที่มีบริการชุมชน 
- นักศึกษาได�เรยีนรู�ถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน  
ระดับมาก ทุกข�อ(4.00) 
 
7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนด 29 มีนาคม 
2563 
 
7.4 เชิงงบประมาณ - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับ อนุมตั ิ
จํานวน 50,900  บาท 
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ  

50,900.00 0.00  ยังไม�มีผลการ
ดําเนินงานเพราะ
กิจกรรมดังกล�าวยัง
ไม�ได�จัดเนื่องจาก
ประสบปaญหาการแพร�
ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โร�นา หรือโควิด 19 
โดยได�เลื่อนการจัด
กิจกรรมออกไปในไตร
มาสที่ 3  

  

  

  

โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาอัตลักษณ-และคุณลักษณะที่พึงประสงค- 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอัตลักษณ-ความซื่อสัตย- มีวินัย ใฝ}เรียนรู� จิตอาสา พัฒนาความเป@นครมูืออาชีพแก�นักศึกษาคณะครุศาสตร- (120,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-4 

ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ

              

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-
19) 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเกษตรให�มีอัตลักษณ-ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค- (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 และ 4 

1.เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษา
เกษตรนําความรู�เกี่ยวกับ
วิชาการและวิชาชีพด�าน
การเกษตรไปประกอบธุรกิจได�
อย�างยั่งยืน  
2.เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษาได�
นําแนวทางจากโครงการพระ
ราชดํามาปฏิบัติใช�ในการ
ดําเนินชีวิต(ศาสตร-ของ
พระราชา)  
3.เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษามี
ทักษะการใช�ชีวิตทางสังคม
ร�วมกับผู�อื่น  
4.เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษามี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย- 
และห�างไกลจากยาเสพติด  
5.เพื่อส�งเสรมินักศึกษาให�มี
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ด�านการเกษตร  
6.เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษาได�
สืบสาน อนุรักษ-

    เชิงปริมาณ  
1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม ไม�น�อย
กว�า เปPาหมาย ร�อยละ 90  
2. จํานวนนักศึกษาที่ได�รับรางวัลที่
ตอบสนองตามอัตลักษณ-ระดับชาติ 
ไม�น�อยกว�า 1 คน  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ความพึงพอใจของอาจารย-ผู�สอน
ต�อคุณลักษณะนักศึกษาเกษตร ไม�
น�อยกว�า 3.51  
2. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต�อนักศึกษาฝDก
ประสบการณ-วิชาชีพ ไม�น�อยกว�า 
3.51  
 
เชิงเวลา  
1. กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด ไตรมาส 3 งบประมาณ  

100,000.00 0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน 

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่น  
กิจกรรมที่ 10 พัฒนาอัตลักษณ-และคุณลักษณะที่พึงประสงค-ของคณะ (ซื่อสัตย- มีวินัย ใฝ}เรยีนรู�) (130,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 

กิจกรรมที่ย�อย 1 การอบรม
ทักษะการเป@นผู�นําและการ
เรียนรู�ดูงานแก�ผู�นํานักศึกษา  
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1 เพื่อให�นักศึกษาได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับทักษะการเป@น
ผู�นํา ทักษะการบริหารจัดการ 
กระบวนการวางแผนงาน  
2.2 เพื่อให�นักศึกษานําความรู�
จากการศึกษาดูงานองค-กร
กิจกรรมมาประยุกต-ใช�ในการ
ทํางานภายในคณะ  

      40,000.00 0.00 ขอเลื่อนการจัด
เนื่องจากวิกฤตการณ-
จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2,019 (Covid-
19) 

  

  

  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ให�กับนักศึกษา  
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
2.2 เพื่อให�นักศึกษาสามารถ
นําความรู�และทักษะการ

      20,000.00 0.00 ขอเลื่อนการจัด
เนื่องจากวิกฤตการณ-
จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2,019 (Covid-
19) 

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ประกันคุณภาพการศึกษาไป
ใช�ในการทํางาน  
กิจกรรมที่ 14 การสร�างความพร�อมด�านครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากการเรียนรู�และปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (18,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมหลักที่ 14 ความก�าวหน�า 
กิจกรรมที่ 14 การสร�างความพร�อมด�านครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากการเรียนรู�และปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (18,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เปลี่ยนแปลงเป@น กิจกรรมค�าย
วิทยาศาสตร- best practice 
(ใช�เงิน รหัส 
208,207,110,121 และรหัส 
208,207,130,121)  
วัตุประสงค- 
เพื่อสร�างแรงบันดาลใจและ
ทักษะทางวิชาชีพให�กับ
นักศึกษาที่เป@นเอกลักษณ-ของ
คณะ ด�านครุศาสตรบัณฑิต 
และด�านวิทยาศาสตรบัณฑิต 
การมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา และพร�อมสู�การ
ทํางานในสายวิชาชีพต�อไป 

    1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 60 คน 
ผลการดําเนินงานเท�ากับ 60 คน  
2. จํานวนฐานกิจกรรม 5 ฐาน ผล
การดําเนินงานเท�ากับ 5 ฐาน  
3. กิจกรรมนี้ช�วยสร�างแรงบันดาลใจ
ในสายวิชาชีพของนักศึกษา 4 
คะแนน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 
4.61 คะแนน  
4. กิจกรรมนี้สร�างเสริมทักษะความ
พร�อมสู�การทํางานในสายวิชาชีพ
ของนักศึกษา 4 คะแนน ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 4.55 คะแนน  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100 6. 
งบประมาณ  
 
ได�รับจัดสรร 33,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 33,000 คงเหลือ - บาท 

33,000.00 33,000.00 ฝ}ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในด�าน
การเสริมสร�าง
ประสบการณ-และ
เตรียมความพร�อม
ก�อนการทํางานในสาย
ครุศาสตรบัณฑิต และ 
สายวิทยาศาสตร
บัณฑิต ดังนั้น
นักศึกษาควรจะได�รบั
ประสบการณ-ทางด�าน
วิชาชีพของตนเพื่อให�
เกิดแรงบันดาลใจ
รวมถึงสร�างเสรมิ
ทักษะความพร�อมสู�
การเป@นครูและผู�
ประกอบอาชีพที่ดี ได�
เรียนรู�ปฏิบัติและ
สัมผสักับ
ประสบการณ-และ
สถานที่จริง ณ 
โรงเรียนบ�านลาด
วิทยา อ.บ�านลาด จ.

เป@นกิจกรรม
เตรียมความพร�อม
ให�กับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร-
และเทคโนโลยี 
และเสรมิสร�าง
ทักษะในการ
เรียนรู�และการใช�
ชีวิตในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
และการทํางาน
ร�วมกับผู�อื่นอย�าง
มีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ เห็น
คุณค�าของการ
ทํางานร�วมกัน 
รู�จักรับผิดชอบ
รู�จักเสยีสละเพื่อ
ส�วนรวม และ
เพื่อให�นักศึกษา
เกิดแรงบัลดาลใจ
ในการศึกษาใน
สาขาวิชาของ
ตนเองและมี
ทัศนคติที่ดีต�อ

เป@นการฝDก
ความพร�อม
ของตนเอง
และความ
กล�า
แสดงออก 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพชรบุรี โดยแบ�งเป@น
ฐานการเรยีนรู� 
จํานวน 5 ฐาน ดังนี้  
1.ฐานเคมี  
2.ฐานคณิตสาศตร- 
3.ฐานวิทยาศาสตร-
และเทคโนโลยี  
4.ฐานอาหารและ
โภชนาการประยุกต-  
5.ฐานเทคโนโลยีและ
ศิลปะการประกอบ
อาหาร  
ซึ่งนักศึกษาได�ร�วม
วางแผนกันคิดรูปแบบ
กิจกรรมและการ
นําเสนอในสาขาของ
ตนเอง และให�
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
ส�วนร�วมกับกิจกรรม
ของแต�ละฐานให�มาก
ที่สุด  

วิชาชีพในอนาคต  

กิจกรรมที่ 15 ค�ายพุทธธรรมบ�มเพาะพลังแห�งปaญญา (27,500) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1 เพื่อสร�างเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามอัต
ลักษณ-ของมหาวิทยาลัยแก�
นักศึกษา  
2 เพื่อให�นักศึกษาได�เรยีนรู�
วิธีการประยุกต-ใช�หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาในการ
ดํารงชีวิต  

    1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 150 
คน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 150 
คน  
2. จํานวนฐานกิจกรรม 5 ฐาน ผล
การดําเนินงานเท�ากับ 5 ฐาน  
3. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 4 คะแนน ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 4.57 คะแนน  
4. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเข�าใจถึงวิธีการ
ประยุกต-ใช�หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาในการดํารงชีวิต 4 คะแนน 
ผลการดําเนินงานเท�ากับ 4.64 
คะแนน  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100 6. 
งบประมาณ  
 
ได�รับจัดสรร 27,500 บาท เบิกจ�าย
จริง 27,500 คงเหลือ - บาท 7. ผล
การดําเนินงาน คณะวิทยาศาสตร-
และเทคโนโลยีได�จัดกิจกรรมค�าย
พุทธธรรมบ�มเพาะพลังแห�งปaญญา 
สําหรับนักศึกษา โดยมีพระวิทยากร 
จํานวน 2 รูป คือ 1 พระมหาวิชาญ 
สุวิชาโน และ 2 พระพงศ-ศักดิ์ ขิปฺ

27,500.00 27,500.00 คณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีได�จัด
กิจกรรมค�ายพุทธ
ธรรมบ�มเพาะพลังแห�ง
ปaญญา สาํหรับ
นักศึกษา โดยมีพระ
วิทยากร จํานวน 2 รูป 
คือ  
1 พระมหาวิชาญ สุ
วิชาโน  
2 พระพงศ-ศักดิ์ ขิปฺ
ปาภิ�ฺโญ  
จากสถาบันวิปaสสนา
ธุระ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระหว�างวันที่ 
1 – 2 กุมภาพันธ- 
พ.ศ. 2,563 ตั้งแต�
เวลา 08.30 – 16.30 
น. เป@นกิจกรรมที่เน�น
ให�นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติจริงและมีการ
แบ�งกลุ�มระดม
ความคิด เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให�มีความรู�

เป@นกิจกรรมที่ให�
นักศึกษาได�สร�าง
เสรมิและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
เนื่องจากสังคม
บุคคลในสังคมไทย
มีคุณธรรม
จริยธรรมที่เสื่อม
ลงโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนซึ่ง
อาจเกิด
เนื่องมาจากความ
เจริญทางด�านวัตถุ
กับความเจรญิ
ทางด�านจิตใจไม�
สมดลุกันและ
เหลื่อมล้ําต�อกันจึง
ทําให�สังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ใน
รูปแบบของ
กิจกรรมให�
นักศึกษาแบ�งกลุ�ม
ระดมความคิด
และลงมือปฏิบัติ

เป@นการฝDก
ความพร�อม
ของตนเอง
และความ
กล�า
แสดงออก 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ปาภิ�ฺโญ จากสถาบันวิปaสสนาธุระ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระหว�างวันที่ 1 – 2 
กุมภาพันธ- พ.ศ. 2,563 ตั้งแต�เวลา 
08.30 – 16.30 น. เป@นกิจกรรมที่
เน�นให�นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงและ
มีการแบ�งกลุ�มระดมความคิด เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให�มีความรู�และ
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค-ของมหาวิทยาลัย ฝDกการ
ทํางานเป@นทีม ฝDกทักษะการเป@น
ผู�นํา การคิดการตดัสินใจ และความ
สามัคคีในหมู�คณะ 8. องค-ความรู�
และบทเรียนที่ได�รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป@นกิจกรรมที่ให�
นักศึกษาได�สร�างเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากสังคม
บุคคลในสังคมไทยมีคุณธรรม
จริยธรรมที่เสื่อมลงโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนซึ่งอาจเกิดเนื่องมาจาก
ความเจรญิทางด�านวัตถุกับความ
เจริญทางด�านจิตใจไม�สมดลุกันและ
เหลื่อมล้ําต�อกันจึงทําให�สังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในรูปแบบ
ของกิจกรรมให�นักศึกษาแบ�งกลุ�ม

และคุณธรรม
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค-ของ
มหาวิทยาลยั ฝDกการ
ทํางานเป@นทีม ฝDก
ทักษะการเป@นผู�นํา 
การคิดการตัดสินใจ 
และความสามคัคีใน
หมู�คณะ  

จริง เพื่อให�เกิด
ความรู�ความเข�าใจ
ในชีวิตและพัฒนา
ในด�านความรู�
ควบคู�คุณธรรม
จริยธรรม และ
ส�งเสริมให�
นักศึกษาน�อมนํา
หลักธรรมไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันเป@น
แบบอย�างที่ดีงาม
แก�ผู�อื่น จนเกิด
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค-ของ
มหาวิทยาลยั คือ 
ซื่อสัตย- มีวินัย ใฝ}
เรียนรู� และเป@น
บัณฑิตที่สมบูรณ-
สร�างประโยชน-
ให�กับสังคม
ส�วนรวมต�อไป  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ระดมความคิดและลงมือปฏิบัติจรงิ 
เพื่อให�เกิดความรู�ความเข�าใจในชีวิต
และพัฒนาในด�านความรู�ควบคู�
คุณธรรมจริยธรรม และส�งเสริมให�
นักศึกษาน�อมนําหลักธรรมไปปฏบิัติ
ในชีวิตประจําวันเป@นแบบอย�างที่ดี
งามแก�ผู�อื่น จนเกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค-ของ
มหาวิทยาลยั คือ ซื่อสัตย- มีวินัย ใฝ}
เรียนรู� และเป@นบัณฑิตที่สมบูรณ-
สร�างประโยชน-ให�กับสังคมส�วนรวม
ต�อไป 9. ปaญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เป@นการฝDกความพร�อม
ของตนเองและความกล�าแสดงออก 

กิจกรรมที่ 16 การสร�างความพร�อมด�านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากการเรยีนรู�และปฏิบัติงานจริงในสถาน (15,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เปลี่ยนแปลงเป@น กิจกรรมค�าย
วิทยาศาสตร- best practice 
(ใช�เงิน รหัส 
208,207,110,121 และรหัส 
208,207,130,121)  
วัตุประสงค- 
เพื่อสร�างแรงบันดาลใจและ
ทักษะทางวิชาชีพให�กับ
นักศึกษาที่เป@นเอกลักษณ-ของ
คณะ ด�านครุศาสตรบัณฑิต 
และด�านวิทยาศาสตรบัณฑิต 
การมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา และพร�อมสู�การ
ทํางานในสายวิชาชีพต�อไป 

    1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 60 คน 
ผลการดําเนินงานเท�ากับ 60 คน  
2. จํานวนฐานกิจกรรม 5 ฐาน ผล
การดําเนินงานเท�ากับ 5 ฐาน  
3. กิจกรรมนี้ช�วยสร�างแรงบันดาลใจ
ในสายวิชาชีพของนักศึกษา 4 
คะแนน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 
4.61 คะแนน  
4. กิจกรรมนี้สร�างเสริมทักษะความ
พร�อมสู�การทํางานในสายวิชาชีพ
ของนักศึกษา 4 คะแนน ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 4.55 คะแนน  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100 6. 
งบประมาณ  
 
ได�รับจัดสรร 33,000 บาท เบิกจ�าย
จริง 33,000 คงเหลือ - บาท 

33,000.00 33,000.00 ฝ}ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในด�าน
การเสริมสร�าง
ประสบการณ-และ
เตรียมความพร�อม
ก�อนการทํางานในสาย
ครุศาสตรบัณฑิต และ 
สายวิทยาศาสตร
บัณฑิต ดังนั้น
นักศึกษาควรจะได�รบั
ประสบการณ-ทางด�าน
วิชาชีพของตนเพื่อให�
เกิดแรงบันดาลใจ
รวมถึงสร�างเสรมิ
ทักษะความพร�อมสู�
การเป@นครูและผู�
ประกอบอาชีพที่ดี ได�
เรียนรู�ปฏิบัติและ
สัมผสักับ
ประสบการณ-และ
สถานที่จริง ณ 
โรงเรียนบ�านลาด
วิทยา อ.บ�านลาด จ.

เป@นกิจกรรม
เตรียมความพร�อม
ให�กับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร-
และเทคโนโลยี 
และเสรมิสร�าง
ทักษะในการ
เรียนรู�และการใช�
ชีวิตในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
และการทํางาน
ร�วมกับผู�อื่นอย�าง
มีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ เห็น
คุณค�าของการ
ทํางานร�วมกัน 
รู�จักรับผิดชอบ
รู�จักเสยีสละเพื่อ
ส�วนรวม และ
เพื่อให�นักศึกษา
เกิดแรงบัลดาลใจ
ในการศึกษาใน
สาขาวิชาของ
ตนเองและมี
ทัศนคติที่ดีต�อ

เป@นการฝDก
ความพร�อม
ของตนเอง
และความ
กล�า
แสดงออก 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพชรบุรี โดยแบ�งเป@น
ฐานการเรยีนรู� 
จํานวน 5 ฐาน ดังนี้  
1.ฐานเคมี  
2.ฐานคณิตสาศตร- 
3.ฐานวิทยาศาสตร-
และเทคโนโลยี  
4.ฐานอาหารและ
โภชนาการประยุกต-  
5.ฐานเทคโนโลยีและ
ศิลปะการประกอบ
อาหาร  
ซึ่งนักศึกษาได�ร�วม
วางแผนกันคิดรูปแบบ
กิจกรรมและการ
นําเสนอในสาขาของ
ตนเอง และให�
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
ส�วนร�วมกับกิจกรรม
ของแต�ละฐานให�มาก
ที่สุด  

วิชาชีพในอนาคต  

กิจกรรมที่ 20 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาการแพทย-แผนไทย (20,000) คณะพยาบาลศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-

                  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

19) 

โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบการรุ�นใหม�ของนักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มเตมิความรู� สู�ผู�ประกอบการของนักศึกษาชั้นปbที่ 5 คณะครุศาสตร- (40,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 

ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-
19) 

                  

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบการรุ�นใหม�ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (40,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 

1. เพื่อให�นักศึกษามีความ
พร�อมต�อการเป@น
ผู�ประกอบการในอนาคต  
2. เพื่อให�นักศึกษาได�รับทักษะ
การประกอบการธุรกิจสู�การ
ทํางาน  

      40,000.00   อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน 

      

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบการรุ�นใหม�ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- (140,000) คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ย�อยที่ 1 การ
เสรมิสร�างเทคนิคการสอนของ
ครูศิษย-เก�าสู�การจัดการเรียนรู�
แบบ Active learning  
4.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
4.1เพื่อให�ศิษย-เก�าในสาขา
วิชาชีพครูได�รับการพัฒนา
เทคนิคการสอนในแนวทาง
ของการจัดการเรียนรู�เชิงรุก  
4.2 เพื่อให�ศิษย-เก�าได�รับผล
การประเมินด�านการจัดการ
เรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น  

    5.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 50 คน  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
1. ศิษย-เก�ามีเทคนิคการสอนใน
แนวทางของการจัดการเรยีนรู�เชิงรุก
มากกว�า 3.51ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  
2. ศิษย-เก�าได�รับผลการประเมินด�าน
การจัดการเรยีนการสอนสูงขึ้น ยัง
ไม�ได�ประเมิน เนื่องจากอยู�ใร  
 
5.3 เชิงเวลา  
1. กิจกรรมย�อยที่ 1 ไตรมาส 2  
2. กิจกรรมย�อยที่ 2 ไตรมาส 4 ยัง
ไม�ได�ดํานินการ  
 
5.4 เชิงงบประมาณ  
1. กิจกรรมย�อยที่ 1   งบประมาณ 
26,400  บาท  
2. กิจกรรมย�อยที่ 2 งบประมาณ 
13,600 บาท  
 
6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
40,000 บาท เบิกจ�ายจริง 26,400 
บาท คงเหลือ 13,600 บาท  

40,000.00 26,400 1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
ระดับความรู�ความ
เข�าใจภายหลังการเข�า
ร�วมกิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น คิดเป@นร�อยละ 
72.5  
2. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
การเสนอแนวทางการ
นําผลจากการเข�าร�วม
กิจกรรมสู�การปฏิบัติ
จริงได� ดังนี้  
2.1 การนําสู�การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู�
แบบ Active 
Learning  
2.2 นําวิธีการสอน
แบบ Active 
Learning ไปใช�สอน
จริงในชั้นเรียน  

8.1 องค-ความรู�
ด�านการจัดการ
เรียนรู�แบบ 
Active Learning  
8.2 การเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู�ที่แทรก
แนวทาง Active 
Learning ไว�แผน
ด�วย  
8.3 การปฏิบัติ
ใช�ได�จริงด�วยการ
สอนแบบ Active 
Learning  

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร-ฯ (60,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
เพื่อพัฒนาทักษะการเป@น
ผู�ประกอบการของนักศึกษา
ชั้นปbสุดท�าย  

5.1 ร�อยละของ
นักศึกษาที่เข�า
อบรมทักษะการ
เป@นผู�ประกอบการ  
5.2 ร�อยละของ
นักศึกษาชั้นที่ผ�าน
การประเมิน
สมรรถนะทักษะ
การเป@น
ผู�ประกอบการ  
5.3 จํานวนแผน
ธุรกิจจําลองของ
นักศึกษาที่เข�ารับ
การอบรม 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร-มี
สมรรถนะทักษะ
การเป@น
ผู�ประกอบการ  

ตัวชี้วัด  
- ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรม
ทักษะการเป@นผู�ประกอบการ ร�อย
ละ 90  
- ร�อยละของนักศึกษาชั้นที่ผ�านการ
ประเมินสมรรถนะทักษะการเป@น
ผู�ประกอบการ ร�อยละ 80  
- จํานวนแผนธุรกิจจําลองของ
นักศึกษาที่เข�ารับการ 10 แผน  
 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 60,000 
บาท เบิกจ�ายจริง......-....บาท 
คงเหลือ ..........-.......บาท  

60,000.00 0.00 ปaจจุบันยังไม�ได�
ดําเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ- โควิค 19 
จึงขอดูสถานการณ-
จนถึงไตรมาส 3  

    ควรมี
การจัด
กิจกรรม
อย�าง
ต�อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 8 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบวิชาชีพรุ�นใหม�ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร- (30,000) คณะพยาบาลศาสตร- /ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-
19) 

              

  

  

โครงการที่ 20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�แบบ Active Learning และ/หรือ สร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนารายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (150,900) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อให�กระบวนการเรียนรู�
แบบ Action learning ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สามารถดําเนินการได�อย�าง
ต�อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให�นักศึกษาได�มีโอกาส
ฝDกทักษะการแก�ไขปaญหาใน
งานจริงในสถานประกอบการ  

          อยู�ระหว�างการ
ดําเนินการ 

  

  

  

กิจกรรมที่ 3 Green shop organic (49,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
กิจกรรมย�อยที่ 1  Green 
shop organic  
วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษามี
ทัศนคติที่ต�อการผลติสินค�า
เกษตรปลอดภัย  
2. เพื่อส�งเสรมิให�นักศึกษานํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช�ในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  
3. เพื่อให�นักศึกษาได�มีทักษะ
การทํางานเป@นทีมและเกิด
ความสมคัรสมานสามัคคี  
4. เพื่อฝDกให�นักศึกษาได�เป@น
ผู�ค�าสินค�าเกษตรปลอดภัย  

      49,000.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินงาน
เนื่องจากอยู�ใน
ระหว�างสถานการณ-โค
วิด-19  

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 18 การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนร�วมกับสถานประกอบการ/กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย�างและฝDกปฏิบัติการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 กลุ�มสาระการเรียนเรียนรู�ภาษาไทย (18,000) คณะ
มนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
4.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจและสามารถฝDก
ปฏิบัติการสอนในศตวรรษที่ 
21 กลุ�มสาระการเรียนรู�
ภาษาไทยได�  
4.2 เพื่อสร�างแรงจูงใจให�แก�
นักศึกษาในการพัฒนา
ความสามารถของตนเองใน
การจัดการเรยีนการสอนยุค
ใหม�  

นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจและ
สามารถฝDก
ปฏิบัติการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
กลุ�มสาระการ
เรียนรู�ภาษาไทย
ได�  

นักศึกษาทุกคน
ผ�านการทดสอบ
การออกแบบ
การ จัดการ
เรียนรู�ใน
ศตวรรษที่ 21 
(วิธี 5 steps) ไม�
ต่ํากว�าร�อยละ 
80 (83.50) และ
มีความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มี
ต�อการจัด
โครงการในครั้ง
นี้ ในภาพรวม
อยู�ในระดับมาก 
( = 4.42 , S.D. 
=0.35)  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ 66คน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 ร�อยละ 100  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1.ด�านกลวิธีการสอน 4.44 
(88.80%)  
2.ด�านสื่อนวัตกรรม 4.39 (87.80%)  
3.ด�านความรู�ความเข�าใจ 4.37 
(87.40%)  
4.ด�านประโยชน-ในการนําไปใช� 4.46 
(89.20 %)  
 
7.3 เชิงเวลา ภายในไตรมาสที่ 2  / 
ภายในไตรมาส ที่ 2    
 
7.4 เชิงงบประมาณ ค�าใช�จ�ายของ
โครงการเป@นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 
จํานวน 17,934.00บาท / จํานวน 
17,934.00บาท  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100.00 8. 
งบประมาณ ได�รับจัดสรรจํานวน 

17,934.00 17,934.00 นักศึกษาทุกคนผ�าน
การทดสอบการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู�ในศตวรรษที่ 
21 (วิธี 5 steps) ไม�
ต่ํากว�าร�อยละ 80 
(83.50) และมีความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต�อการจัดโครงการ
ในครั้งนี้ ในภาพรวม
อยู�ในระดับมาก ( = 
4.42 , S.D. =0.35) 
10. องค-ความรู�และ
บทเรียนที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรม คณาจารย-
จากกลุ�มสาระการ
เรียนรู�ภาษาไทย 
โรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศได�บรรายให�
ความรู�แก�นักศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู�ภาษาไทยใน

  

  

เป@น
โครงกา
รที่ควร
ได�รับ
การ
สนับสนุ
น
งบประม
าณอย�าง
ต�อเนื่อง 
เนื่องจา
กเป@น
ประโยช
น-
โดยตรง
แก�
นักศึกษ
าในการ
นํา
ความรู�
ไป
ประกอ
บอาชีพ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

17,934.00 บาท เบิกจ�ายจริง 
จํานวน 17,934.00 บาท คงเหลือ 
0.00บาท  

ศตวรรษที่ 21 โดยใช�
วิธี 5 steps พร�อมทั้ง
ให�นักศึกษาได�
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู�ด�วยวิธีการ
ดังกล�าว นักศึกษา
ร�วมกันสรุปได�ว�า
วิธีการดังกล�าว
สามารถนําไปใช�ใน
การสอนภาษาไทยได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 
เป@นวิธีการสอนที่เน�น
กระบวนการคิดและ
การแสวงหาคําตอบ 
สามารถถอดเป@นองค-
ความรู�ได�ดังต�อไปนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การ
เรียนรู�ตั้งคําถาม หรือ
ขั้นตั้งคําถาม เป@นที่ให�
นักเรียนฝDกสังเกต
สถานการณ- 
ปรากฏการณ-ต�างๆ 
จนเกิดความสงสัย 
จากนั้นฝDกให�เด็กตั้ง
คําถามสําคัญ รวมทั้ง

ครู
ภาษาไท
ยใน
อนาคต 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

การคาดคะเนคําตอบ 
ด�วยการสืบค�นความรู�
จากแหล�งต�างๆ และ
สรุปคําตอบชั่วคราว  
ขั้นตอนที่ 2 การ
เรียนรู�แสวงหา
สารสนเทศ เป@น
ขั้นตอนการออกแบบ/
วางแผนเพื่อรวบรวม
ข�อมูล สารสนเทศ 
จากแหล�งเรยีนรู�ต�างๆ 
รวมทั้งการทดลองเป@น
ขั้นที่เด็กใช�หลักการ
นิรภัย (Deduction 
reasoning) เพื่อการ
ออกแบบข�อมูล  
ขั้นตอนที่ 3 การ
เรียนรู�เพื่อสร�างองค-
ความรู� เป@นขั้นตอนที่
เด็กมีการคิดวิเคราะห-
ข�อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การสื่อ
ความหมายข�อมลูด�วย
แบบต�างๆ หรือด�วยผัง
กราฟ=ก การแปรผล 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

จนถึงการสรุปผล หรือ
การสร�างคําอธิบาย 
เป@นการสร�างองค-
ความรู�  
ขั้นตอนที่ 4 การ
เรียนรู�เพื่อการสื่อสาร 
คือ ขั้นนําเสนอความรู�
ด�วยการมใช�ภาษาที่
ถูกต�อง ชัดเจน และ
เป@นที่เข�าใจ อาจเป@น
การนําเสนอภาษา 
และนําเสนอด�วยวาจา  
ขั้นตอนที่ 5 การ
เรียนรู�เพื่อตอบแทน
สังคม เป@นขั้นตอนการ
ฝDกเด็กให�นําความรู�ที่
เข�าใจ นําการเรยีนรู�ไป
ใช�ประโยชน-เพื่อ
ส�วนรวม หรือเห็นต�อ
ประโยชน-ส�วนรวม
ด�วยการทํางานเป@น
กลุ�ม ร�วมสร�างผลงาน
ที่ได�จากการแก�ปaญหา
สังคมอย�างสร�างสรรค- 
ซึ่งอาจเป@นความรู� 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

แนวทางสิ่งประดิษฐ- 
ซึ่งอาจเป@นนวัตกรรม 
ด�วยความรบัผิดชอบ
ต�อสังคม อันเป@นการ
แสดงออกของการ
เกื้อกูล และแบ�งปaนให�
สังคมมสีันติอย�าง
ยั่งยืน  

กิจกรรมที่ 23 พหุวัฒนธรรมสร�างสรรค-ด�วยอารยธรรมอาเซียน ท�องเที่ยวหาดเจ�าสําราญ (10,000) คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 
4.1 เพื่อให�นักศึกษาเข�าใจการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning  
4.2 เพื่อฝDกให�นักศึกษา
ออกแบบเครื่องแต�งกาย
ทางด�านการแสดงได�อย�าง
ถูกต�องตามข�อมูลและเป@น
ระบบ  
4.3 เพื่อให�นักศึกษาได�แสดง
ศักยภาพจัดการแสดงออก
แสดงสู�สาธารณชนได�  
4.4 เพื่อส�งเสริมให�
นักท�องเที่ยวได�ชื่นชม และ
ทราบถึงศิลปะการแสดงทาง
วัฒนธรรมไทย  

1. นักศึกษาเข�าใจ
การเรยีนการสอน
แบบ Active 
learning  
2. นักศึกษาเข�าใจ
ทักษะการทํางาน
ร�วมกับผู�อื่น  
3. นักศึกษา
สามารถใช�
เทคโนโลยี
ประกอบกิจกรรม
การเรยีนหรือการ
แสดงได�อย�าง
เหมาะสม  
4.นักศึกษามี
ทักษะการคิด ใฝ}รู� 

นักศึกษาเข�าใจ
กระบวนการเรีน
การสอนแบบ
Active 
learning และ
สามารถจัดการ
แสดงต�อ
สาธารณชนได� 
เข�าใจขั้นตอน
วิธีการ
เตรียมการสร�าง
งานที่ดี และมี
ทักษะในการ
ทํางานร�วมกับ
ผู�อื่นและ กล�า
แสดงออก

7.1 เชิงปริมาณ 40 คน / 40 คน  
 
7.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถ
สร�างชิ้นงานจากกิจกรรม Active 
learning ได� 2 ชิ้น นักศึกษาสร�าง
ชิ้นงานได� 16 ชิ้นในรูปแบบการ
แสดง  
 
7.3 เชิงเวลา 5 ตุลาคม 2562 ไตร
มาส 1 บรรลุ  
 
7.4 เชิงงบประมาณ 10,000 บรรลุ 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร....
10,000.....บาท เบิกจ�ายจริง....

10,000.00 10,000.00 นักศึกษาสามารถ
ควบคุม ฝDกซ�อมการ
แสดงและติดต�อกับ
หน�วยงานราชการ
ภายนอกได�ด�วยตนเอง 
จัดการแสดง ทั้งยังฝDก
ประสบการณ-ในการ
เป@นครูนาฏศิลปcได�แก� 
การกํากับการแสดงที่
ตนได�รับผดิชอบแต�ละ
ชุด ทั้งเรื่องของท�ารํา 
รูปแบบแถว เพลง
ดนตรี การแต�งกาย 
และการบริหารจัดการ
เวลาในการซ�อม
ผลงาน ซึ่งนักศึกษา

1. ความเข�าใจใน
ผู�ร�วมงาน 
นักศึกษามีทักษะ
การทํางานร�วมกับ
ผู�อื่น  
2. การแบ�งหน�าที่
ให�ชัดเจน และทํา
หน�าที่ของตนให�ดี
ที่สุดอย�างมีระบบ 
ดีกว�าการมารุม
ช�วยกันโดยที่ไม�มี
แผนใดๆ และต�อง
เชื่อใจคนอื่น ไม�
ต�องไปกังวลกับ
ภาระที่คนอื่น
ได�รับ ต�องหัดเชื้อ

การทํางาน
โปรเจคใหญ�
ทางด�าน
นาฏศิลปc
จําเป@นต�อง
ใช�คนเยอะ 
ดังนั้นเรื่อง
การบริหาร
เวลาจึงมี
ส�วนสําคัญ
เนื่องด�วย
ตารางเรียน
ของ
นักศึกษาแต�
ละคนไม�
ตรงกัน ทํา

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

และกระบวนการ
หาความรู�ด�วย
ตนเอง  
5. สามารถ
สร�างสรรค- เครื่อง
แต�งกายและ
ออกแบบการ
แสดงได�ถูกต�อง
เหมาะสมตาม
กระบวนการ  

ในทาง
สร�างสรรค- และ
เข�าใจการ
ทํางานที่น�อยแต�
ได�ประโยชน-
สูงสุด  

10,000....คงเหลือ ...........0...........
บาท  

ทุกคนทําออกมาได�ดี 
การจัดการแสดงครั้งนี้
เป@นการบูรณาการใน
รายวิชาการกํากับการ
แสดง วิชาผลติสื่อการ
สอนและ วิชานาฏย
การแสดงอาเซียน โดย
รายวิชานาฏยการ
แสดงอาเซียนเป@นของ
นักศึกษาชั้นปbที่ 1 ซึ่ง
ต�องเรียนเกี่ยวกับการ
แสดงของอาเซียนเมื่อ
เรียนแล�วจึงนําสิ่งที่ตน
ได�เรียนออกแสดงต�อ
สาธารณชน วิชาการ
กํากับการแสดง และ
วิชาผลิตสื่อการสอน 
เป@นของนักศึกษาชั้นปb
ที่ 3 โดยวิชา ผลิตสื่อ 
มีชิ้นงานทําปPาย
ประชาสมัพันธ-
โครงการ และเพลง
ดนตรีประกอบการ
แสดง ในส�วนรายวิชา
กํากับการแสดง คือ

ใจเพื่อนร�วมงาน 
เพื่อที่การเรียนจะ
เป@นการฝDก
ประสบการณ-ให�
ทุกคน  
3. ทักษะด�านการ
บริหารจัดการ
เวลาในการทํางาน
กับคนหมู�มาก  
4. ทักษะการ
ออกแบบเครื่อง
แต�งกายได�อย�าง
ถูกต�องเหมาะสม
กับกรแสดง  

ให�นักศึกษา
ที่ฝDกกํากับ
อาจจะมี
เวลาซ�อม
งานไม�มาก
เท�าที่ควร 
แต�นักศึกษา
ก็สามารถ
ทํางาน
ออกมาได�ดี 
รวมถึงการ
เห็นใจซึ่งกัน
และกันกับ
การทํางาน
ของคนหมู�
มาก  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

การฝDกออกแบบการ
แสดงในด�านต�างๆ ทั้ง
เครื่องแต�งกาย เพลง
ดนตรี ท�าราํ รูปแบบ
แถว และการบริหาร
จัดการ ซึ่งกิจกรรมใน
ครั้งนี้นักศึกษาทํา
ออกมาได�เป@นอย�างดี 
ในการออกแบบและ
กํากับการแสดง 
นักศึกษาได�ออกแบบ
เครื่องแต�งกายและ
จัดทําได�ตาม
วัตถุประสงค-ที่วางไว� 
โดยมีการแสดงทั้งสิ้น 
16 ชุดการแสดง ซึ่ง
กิจกรรมนี้จะส�งผลใน
ด�านของการฝDก
ประสบการณ-ที่
นักศึกษาจะต�อง
ออกไปเป@นครูทางด�าน
นาฏศิลปcหรือศาสตร-ที่
เกี่ยวข�องได� ซึ่งถือเป@น
กิจกรรมที่กระตุ�น
กระบวนการเรียนรู�



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ด�วยตนเอง การเข�า
สังคม การเข�าหา
ผู�ใหญ� ฝDกความ
รับผิดชอบ และอื่นๆ 
ในวันอาทิตย-ที่ 5 
ตุลาคม 2562 มี
ประชาชนมาชมการ
แสดงเป@นจํานวนมาก 
และได�ผลตอบรับเป@น
อย�างดี และได�รับการ
คาดหวังจากทางหาด
เจ�าสําราญอยากให�นํา
กิจกรรมดีๆแบบนี้มา
จัดแสดงทุกปb  

กิจกรรมที่ 24 การอบรมแลกเปลีย่นเรียนรู�ด�านนาฏศิลปcกับโรงเรียนหนองหญ�าปล�องวิทยา (MOU) (18,000) คณะมนุษยศาสตร-และสงัคมศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 
4.1 เพื่อเป@นการส�งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาได�มีการฝDก
ปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะด�าน
นาฏศิลปcนอกห�องเรียน  
4.2 เพื่อเป@นการสนับสนุน
ความร�วมมือระหว�าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
กับสถานประกอบการและ
โรงเรียน  

มีการร�วมมือทาง
วิชาการระหว�าง
สาขาวิชานาฏศิลปc
ศึกษา กับโรงเรียน
หนองหญ�าปล�อง
วิทยา และในด�าน
การเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรม  

มีผลงานการ
แสดงเป@นที่
ยอมรับ (มี
จํานวนนักเรียน
ที่มาศึกษาต�อใน
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี
มากขึ้น) 

7.1 เชิงปริมาณ 50 บรรลตุาม
วัตถุประสงค-  
7.2 เชิงคุณภาพ 3.51 ผู�อบรม
สามารถแสดงผลงานการแสดงได�  
7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 2 วันที่ 7-8 
มีนาคม 2563  
7.4 เชิงงบประมาณ 18,000 ตาม
งบประมาณที่ได�รับ  
บรรลเุปPาหมายร�อยละ ตามเกณฑ-  
 

18,000.00 18,000.00 บรรลตุามผลที่คาดว�า
จะได�รับ คือ นักศึกษา
ในสาขาวิชานาฏศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ได�รับ
ประสบการณ-ความรู�
และทักษะเพิ่มเติม
นอกชั้นเรียน ได�ทักษะ
กระบวนการจากการ
ดําเนินกิจกรรมและ

นักศึกษาใน
สาขาวิชานาฏ
ศึกษา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี และ
นักเรียนชุมนุม
นาฏศิลปc โรงเรยีน
หนองหญ�าปล�อง
วิทยา มีการบูรณา
การเรยีนการสอน

จากการ
กําหนด
โครงการ
ช�วง
ระยะเวลา
ในไตรมาสที่ 
3 (เมษายน 
– มิถุนายน) 
แต�ด�วย
ระยะเวลา

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร...
18,000...บาท เบิกจ�ายจริง..
18,000.....คงเหลือ ......0.........บาท  

นําไปปรับใช�ในการ
ทํางานหรือการเรียน
และได�แสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
วิชาการแสดงและ
ทักษะด�านวิชาชีพ  

ในรายวิชาการ
แสดงโขน และ
การรําละครรํา 
เพื่อต�อยอดการ
แสดงผลงานใน
รายวิชาการแสดง
โขน โดยมีการนํา
ผู�รับการอบรมร�วม
แสดงผลงาน  

ดังกล�าว 
นักเรียนใน
กลุ�มเปPาหมา
ยที่จะเข�า
อบรมได�มี
การป=ดภาค
เรียน
การศึกษา 
จึงมีการ
เปลี่ยนแปล
งช�วง
ระยะเวลา
ในการ
ดําเนินงาน
เป@น ไตร
มาสที่ 2 
(มกราคม – 
มีนาคม)  

กิจกรรมที่ 53 การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด�านบัญชี (20,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 1  การเรียนรู�
เชิงปฏิบัติการการสร�างนัก
บัญชีรุ�นใหม�  
2.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
2.1 เพื่อเตรียมความพร�อม
ให�แก�นักศึกษามี ทักษะ 
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี  
2.2 เพื่อพัฒนานักศึกษา
หลักสตูรบัญชีบัณฑิตให�มี
ความพร�อมในการเป@น
บุคลากรด�านการบัญชีที่มี
คุณภาพ  
2.3 เพื่อพัฒนานักศึกษา
หลักสตูรบัญชีบัณฑิตพร�อมที่
จะปฏิบัติงานได�ทันที่จบ
การศึกษา  

3.1 เชิงเวลา ไม�
สามารถ
ดําเนินงานตาม
เวลาที่กําหนดไว� 
เนื่องจากเกิดภาวะ
โรคระบาด  
3.2 เชิงปริมาณ 
นักศึกษาหลักสตูร
บัญชีบัณฑิต 
จํานวน 100 คน 

ไม�เป@นไปตาม
แผน 

5.1 เชิงปริมาณ  
ผู�เข�ารวมกิจกรรม 100 คน -ยังไม�ได�
ดําเนินงาน  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
-ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม -ยังไม�ได�ดําเนินงาน  
- การนําความรู�ไปใช� -ยังไม�ได�
ดําเนินงาน  
 
5.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 2 จะ
ดําเนินงานในไตรมาสที่ 3-4 แล�วแต�
สถานการณ-  
 
5.4 เชิงงบประมาณ 10,000 บาท -
ยังไม�ได�ดําเนินการเบิกจ�าย  

10,000.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินงาน    ไม�สามารถ
ดําเนินงาน
ตามเวลาที่
กําหนดไว� 
เนื่องจาก
เกิดภาวะ
โรคระบาด  

  

กิจกรรมที่ 55 การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด�านนิเทศศาสตร- สาขาวิชานิเทศศาสตร- (20,000) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
2.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�
และทักษะในกระบวนการคิด
งานด�านนิเทศศาสตร-อย�าง
สร�างสรรค-  
2.2 เพื่อผลิตชิ้นงาน
สร�างสรรค-ทางด�านนิเทศ

      20,000.00 0.00 ขอเลื่อนการจัด
เนื่องจากวิกฤตการณ-
จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-
19)  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ศาสตร-เผยแพร�ผ�านสื่อ
สาธารณะ  

กิจกรรมที่ 61 โครงการสร�างนวัตกรรมเพื่อแก�ไขปaญหาสุขภาพในชุมชน (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร-) (35,100) คณะพยาบาลศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
ขอยกเลิกการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) 

              

  

  

กิจกรรมที่ 62 การสร�างนวัตกรจากการเรียนรู�สมุนไพร ณ ห�องเรยีนธรรมชาติ หมู�บ�านโป}งสลอด (สาขาวิชาการแพทย-แผนไทย) (54,900) คณะพยาบาลศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
1.1 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู�
พืชสมุนไพรในป}าโป}งสลอด  
1.2 เพื่อสร�างความรับผิดชอบ
ในการทํางานให�เกิดแก�
นักศึกษา  
1.3 เพื่อส�งเสริมการเรียนรู�
และการนําความรู�ที่ได�ไปใช�ให�
เกิดประโยชน-จริง  

จํานวน 10 ชิ้น  จํานวน 27 ชิ้น  เชิงปริมาณ  
-จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม เปPาหมาย 
48 คน ผลการดําเนินงาน 48 คน  
 
เชิงคุณภาพ  
-ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการ
พัฒนาทักษะความสามารถทาง
วิชาการ วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 
เปPาหมาย ร�อยละ 85 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 100  
-จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิด
สร�างสรรค-ของนักศึกษา เปPาหมาย 
10 ชิ้น ผลการดําเนินงาน 27 ชิ้น  
-จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
เปPาหมาย 4 รายวิชา ผลการ

54,900.00 44,163.00 นักศึกษาได�เรียนรู�
สมุนไพรป}าโป}งสลอด 
การอัดพรรณไม�แห�ง 
27 ชนิด การเก็บ
รักษาพรรณไม�แห�ง 27 
ตัวอย�าง  

นักศึกษาจํานวน 
42 คน ได�เรียนรู�
สมุนไพรป}าโป}ง
สลอด นักศึกษาได�
เรียนรู�จาก
สมุนไพรจริง 
ลักษณะสมุนไพร
แต�ละชนิด การใช�
สมุนไพรตามภูมิ
ปaญญาพื้นบ�าน 
การอัดพรรณไม�
แห�ง การเก็บ
รักษาพรรณไม�
แห�ง 

ช�วงเวลาที่
ดําเนิน
กิจกรรมเป@น
ช�วงฤดูร�อน 
ป}าแห�งแล�ง 
การดําเนิน
กิจกรรมใน
ครั้งถัดไป
ควรจัดฤดู
หนาว  

9.1 
ระยะเว
ลาใน
การ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
น�อย
เกินไป 
 9.2 
ควรจัด
กิจกรรม
นี้
ต�อเนื่อง
ทุกปb 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ดําเนินงาน 4 รายวิชา  
 
เชิงเวลา -กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาสที่ 2 ผล
การดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตร
มาสที่ 2  
 
5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
54,900 บาท เบิกจ�ายจริง 44,163 
บาท คงเหลือ 10,737 บาท  

กิจกรรมที่ 63 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรยีนรู�แบบ Active Learning (150,000) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู�โดยการ
ปฏิบัติงานจริง  

จํานวนรายวิชาที่มี
การเรยีนการสอน
แบบ Active 
Learning 

ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนของ
นักศึกษามี

พัฒนาการดีขึ้น  

1. เชิงปริมาณ  
- จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
มากกว�าหรือเท�ากับ 10 วิชา ผลการ
ดําเนินงาน ไม�มี  
 
2. เชิงคุณภาพ  
- ผลสมัฤทธิ์การเรยีนของนักศึกษามี
พัฒนาการดีขึ้น ร�อยละ 10 ผลการ
ดําเนินงาน ไม�มี  
 
3. เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ร�อยละ 100 ผลการ

150,000.00 0.00 กิจกรรมขอเลื่อนการ
จัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19) 

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ดําเนินงาน ไม�มี  
 
4. เชิงงบประมาณ  
- เบิกจ�ายงบประมาณไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ยังไม�
มีการเบิกจ�ายงบประมาณ  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ ไม�บรรลุ  
 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 150,000 
บาท เบิกจ�ายจริง 0 บาท คงเหลือ 
150,000 บาท  

โครงการที่ 21 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน- 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนารายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน- (40,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน-ของอาจารย-  

    เชิงปริมาณ  
1. หลักสูตรที่ได�รับการพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู�เปPาหมาย 5 หลักสูตร ผล
การดําเนินงาน 5 หลักสูตร  
2. จํานวนรายวิชาที่มีการสอน
ออนไลน-ระดับปรญิญาตรเีปPาหมาย 
4 วิชา ผลการดําเนินงาน มากกว�า 4 
วิชา  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละนักศึกษาที่มีการเรียนผ�าน
ระบบการสื่อการเรียนรู�ออนไลน-ไม�
ต่ํากว�า เปPาหมาย ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงาน อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน  
 
เชิงเวลา โครงการแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไตรมาส 3  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
40,000 บาท เบิกจ�ายจริง..........0...
คงเหลือ ......40,000................บาท  

40,000.00 0.00 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2563 ได�เชิญอาจารย- 
ดร.อัตภาพ มณเีติม 
มาให�ความรู�แนะนํา
การจัดการเรยีนการ
สอนผ�านช�องทางการ
สื่อสารออนไลน-และ
โซเชียลมีเดยีและ
ได�รับความร�วมมือจาก
ศูนย-เทคโนโลยีดิจิ
ทอลฯของ
มหาวิทยาลยัในการ
อํานวยความสะดวก
เนื่องจากสถานการณ-
โรคระบาดโควิด-19 
ซึ่งขณะนี้อยู�ระหว�าง
การดําเนินการสอน
ออนไลน-ระดับ
ปริญญาตรีทั้ง 5 
หลักสตูร  

  

  

  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนารายวิชาเพื่อการจัดกาเรียนการสอนออนไลน- (11,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อให�เกิดความรู�และ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ  
4.2 เพื่อให�เกิดผลงานสื่อ
สร�างสรรค-ที่มีการเผยแพร�สู�
สาธารณะผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส- online 

จํานวนบทเรียน
ออนไลน-  

ผลงานได�รับการ
เผยแพร�สู�
สาธารณะ  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 30 
คน  
2. จํานวนชิ้นงาน 1 ชิ้น  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละของอาจารย-ได�รับความรู�
และพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ 
ร�อยละ 80  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
11,000 บาท เบิกจ�ายจริง - 
คงเหลือ 11,000 บาท  

11,000.00 0.00 อยู�ระหว�างดําเนินการ
โครงการยื่นขออนุมตัิ
แล�ว โดยจัดซื้อวัสดุ
สําหรับสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน- 

      

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบทเรียนออนไลน-วิชาเอก (40,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน-
วิชาเอก  

ได�บทเรียน
ออนไลน-วิชาเอก
จํานวน 1 วิชา  

นักศึกษามีสื่อ
บทเรียน
ออนไลน-ใน
วิชาเอก เพื่อใช�
ในการเรียนรู� 
ทบทวนและ
ทดสอบความรู�
ได�ด�วยตนเอง  

5.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนรายวิชาเอกที่มีการ
ออนไลน-ของอาจารย- เปPาหมาย 1 
วิชา ผลการดําเนินการ อยู�ช�วง
ดําเนินการ  
 
5.2 เชิงคุณภาพ  
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
เทียบกับเกณฑ-ใน มคอ.3 เปPาหมาย 
ร�อยละ 60 ผลการดําเนินงาน อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
2. ระดับการยอมรับต�อการเรียนรู�
ด�วยระบบการสอนออนไลน- 
เปPาหมาย ระดับ >3.5 ผลการ
ดําเนินงาน อยู�ระหว�างดําเนินการ  
 
5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปPาหมาย ร�อย
ละ 80 ผลการดําเนินงาน อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
 
6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
40,000 บาท เบิกจ�ายจริง 0.00 
คงเหลือ 40,000 บาท  

40,000.00 0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินการวางแผน
และเสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ  

  

  

  

ยุทธศาสตร-ที่ 3 การผลติและพัฒนาวิชาชีพครู 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 1 การแข�งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย พจนก. (70,000) คณะครุศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 
2.1 นักศึกษามีทักษะที่ดีและ
พร�อมในการแข�งขันทักษะ
วิชาการปฐมวัย พจนก.  
2.2 นักศึกษาได�รับรางวัล 3 
รางวัลในการแข�งขันทักษะ
วิชาการปฐมวัย  

    เชิงปริมาณ - จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรมแข�งขันทักษะวิชาการ
ปฐมวัย จํานวน 54 คน คิดเป@นร�อย
ละ 100  
 
เชิงคุณภาพ - นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยได�รับรางวัลจาก
การแข�งขันทักษะวิชาการครบทุก
รางวัล จํานวน 3 รางวัล รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การ
แสดงลลีาท�าทางประกอบเพลงเดก็
ปฐมวัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน การผลิตสื่อสร�างสรรค-
สําหรับเด็กปฐมวัย รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
การเล�านิทานสร�างสรรค-สาํหรรับ
เด็กปฐมวัย  
 
เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเน็จตาม
ระยะเวลา ไตรมาสที่ 2  
 
4. งบประมาณ ค�าใช�จ�าของกิจกรรม

70,000.00 70,000.00 5.1 คําชมจาก
ผู�จัดการแข�งขัน พจ
นก. ครั้งที่ 42 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู�บ�านจอมบึง ชื่นชม
อาจารย-และนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ที่เข�าร�วมการ
แข�งขันทักษะวิชาการ
ปฐมวัย ได�ดีมาก โดย
นักศึกษาไม�มีความ
กดดันใด ๆ ในการ
แข�งขัน และร�วมจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
เพื่อคั่นเวลาการ
แข�งขัน ให�กับผู�เข�า
แข�งขันจากทุก
มหาวิทยาลยัได�อย�างดี 
มีความสุขสนุนสนาน  
5.2 สรุปผลจากการ
แข�งขันในครั้งนี้ 
นักศึกษาสาขาวิชา

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เป@นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ จํานวน 
70,000 บาท  

การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี สามารถ
แข�งขันทักษะวิชาการ
โดยมผีลการแข�งขัน
และรางวัลดีมากขึ้น
จากปbที่ผ�านมา 

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู�ของบัณฑิตครูเพื่อส�งเสรมิกระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) (20,000) คณะครุศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 
2.1เพื่อให�นักศึกษาระดับ
บัณฑิตสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู�เพื่อส�งเสริม 
กระบวนการคิด  
2.2 เพื่อให�นักศึกษาระดับ
บัณฑิตสามารถใช�การจัดการ
เรียนรู�พี่พัฒนาขึ้นในการ
ส�งเสริมกระบวนการ คิดที่เน�น
การเรยีนรู�จากการปฏิบัติจริง 
และมีจดัทําสื่อ อุปกรณ-การ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
วิธีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�  
2.3 เพื่อให�นักศึกษาระดับ
บัณฑิตสร�างชุมชนการเรียนรู�
ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน 

    เชิงปริมาณ  
- จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 
30 คน ร�อยละ 100  
 
เชิงคุณภาพ  
- สมรรถนะในการจัดการเรียนรู�
สูงขึ้น ร�อยละ 92.2  
- สมรรถนะในการจัดทําสื่อในการ
จัดการเรียนรู� ร�อยละ 91.8  
- สมรรถนะในการสร�างชุมชนทาง
วิชาชีพ ร�อยละ 100  
- ชิ้นงานสื่อในการจัดการเรียนรู� 8 
ชิ้น ร�อยละ 100  
 
เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด  

20,000.00 20,000.00 ผลการดําเนินงาน 
ด�านสมรรถนะในการ
จัดการเรียนรู� 
โครงการ “พัฒนาการ
จัดการเรียนรู�ของ
บัณฑิตครูเพื่อส�งเสรมิ
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC)” ซึ่งคือ 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
หลักสตูรและการสอน 
จํานวน 8 คน และ
คุณครูในโรงเรยีนที่ไป
ทํากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู�ของบัณฑิตครู

จากผลการดําเนิน
โครงการ
“พัฒนาการ
จัดการเรียนรู�ของ
บัณฑิตครูเพื่อ
ส�งเสริม
กระบวนการคิด 
ด�วยการสร�าง
ชุมชนการเรียนรู�
ทางวิชาชีพ 
(PLC)” ซึ่งเป@น
กิจกรรมเพื่อเป@น
แนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา

1. 
ระยะเวลา/
ช�วงเวลา ใน
การจัด
ดําเนินการ
ในการทํา
กิจกรรมใน
โครงการ  
2.ในการ
ดําเนินการ
จัดกิจกรรม
ที่ต�องไป
กํากับ
ติดตามใน
แต�ละ
โรงเรียน 
คุณครยูังให�

 ควรมี
การ
วางแผน
เตรียมก
ารใน
การทํา
กิจกรรม
ให�มี
ความ
กระชับ
รัดกุม 
และ
ครอบค
ลุม
ประเด็น 
สําคัญ
ให�



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อกํากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา
อย�างเป@นระบบ  

 
เชิงงบประมาณ  
- ค�าใช�จ�ายของกิจกรรมเป@นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 20,000 
บาท เบิกจ�ายจริง 20,000 บาท 
คงเหลือ .......-...........บาท 

เพื่อส�งเสริม
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC) จํานวน 22 คน 
รวมผู�เข�าร�วมโครงการ
ทั้งสิ้น 30 คน จากการ
ประเมินผลทางด�าน
สมรรถนะในการ
จัดการเรียนรู� 
ประกอบด�วย 3 ด�าน
พบว�า มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.61 และมีค�า
ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู�
ระหว�าง 0.32 ซึ่งอยู�
ในระดับ มากที่สุด คิด
เป@นร�อยละ 92.2 ด�าน
สมรรถนะในการจัดทํา
สื่อการเรียนรู� 
โครงการ “พัฒนาการ
จัดการเรียนรู�ของ
บัณฑิตครูเพื่อส�งเสรมิ
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ

สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ทํา
ให�นักศึกษาได�
พัฒนาองค-ความรู�
ทางด�านวิชาการ 
และศักยภาพใน
การเป@นผู�นําทาง
การศึกษา ได�รับ
ความรู�และ
ประสบการณ- ใน
การเป@น
นักวิชาการ
ทางด�านหลักสตูร
และการสอน ใน
การเผยแพร�
ความรู�และเป@น
วิทยากรทาง
การศึกษา อีกทั้ง
เป@นการบริการ
วิชาการในกลุ�ม
โรงเรียนเครือข�าย
ของคณะครุ
ศาสตร- 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี ทั้งใน

ความสําคัญ
กับกิจกรรม 
PLC น�อย  
3. 
งบประมาณ
ในการ
จัดสรรมไีม�
เพียงพอ ใน
ด�านการ
จัดทําสื่อ
วัสดุอุปกรณ-  

ชัดเจน - 
ต�องมี
การ
กระตุ�น
ให�คณะ
ครูเห็น
ความสํา
คัญใน
การทํา
กิจกรรม 
และ
เชื่อมโย
งให�เป@น
ถึง
ความสํา
คัญ
จําเป@น
ในการ
เข�าร�วม
โครงกา
ร และ
ชี้ให�เห็น
ถึง
ประโยช
น-ของ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC)” ซึ่งคือ 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
หลักสตูรและการสอน 
จํานวน 8 คน และ
คุณครูในโรงเรยีนที่ไป
ทํากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู�ของบัณฑิตครู
เพื่อส�งเสริม
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC) จํานวน 22 คน 
รวมผู�เข�าร�วมโครงการ
ทั้งสิ้น 30 คน จากการ
ประเมินผลทางด�าน
สมรรถนะในการจัดทํา
สื่อการเรียนรู� 
ประกอบไปด�วย 3 
ด�าน พบว�า มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.59 และมีค�า
ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู�
ระหว�าง 0.31 ซึ่งอยู�

เขตจังหวัด
เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ- 
ซึ่งสามารถนําไป
วางแผนในการ
ดําเนินกิจกรรมใน
ลักษณะนี้ในปb
การศึกษาต�อไปได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
สูงสุด สิ่งที่สะท�อน
จากโรงเรียนที่ไป
ทํากิจกรรม พบว�า
คุณครไูด�รับ
ความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการ
สอน การจัดทําสื่อ 
ที่ถูกต�อง มีความ
ตื่นตัวในการ
วางแผนจะจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู� ได�สร�าง
และจัดกลุ�มชุมชน

กระบวน
การ 
PLC - 
ควรมี
การตั้ง
เกณฑ-
และ
สร�าง
ความ
เข�าใจใน
การ
พัฒนา
สื่อการ
สอนใน
อยู�
ภายใน
กอบของ
ค�าวัสดุ
อุปกรณ-
ที่เรา
กําหนด 
โดย
มุ�งเน�น
ให�ใช�
วัสดุ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ในระดับ มากที่สุด คิด
เป@นร�อยละ 91.8 ด�าน
สมรรถนะในการสร�าง
ชุมชนทางวิชาชีพ 
โครงการ “พัฒนาการ
จัดการเรียนรู�ของ
บัณฑิตครูเพื่อส�งเสรมิ
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC)” ซึ่งคือ 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
หลักสตูรและการสอน 
จํานวน 8 คน และ
คุณครูในโรงเรยีนที่ไป
ทํากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู�ของบัณฑิตครู
เพื่อส�งเสริม
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC) จํานวน 22 คน 
รวมผู�เข�าร�วมโครงการ
ทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งจาก

การเรยีนรู�ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
นอกจากนั้นยัง
ได�รับ
ความสัมพันธ-ที่ดี
ระหว�างนักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
คุณครโูรงเรียนที่
เข�าร�วมโครงการ
เพื่อเป@นการสร�าง
ชุมชนการเรียนรู� 
และการบริการ
วิชาการ ทําให�
มองเห็นประโยชน-
ในการจัดการเรียน
การสอน และการ
สร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอน  

เหลือใช�
มา
ประยุกต-
ใช� 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กํากับติดตามหลังจัด
โครงการในระยะที่
หนึ่งจบแล�ว เมื่อลงสู�
การปฏิบัติในโรงเรยีน 
ณ โรงเรียนป}าเด็ง
วิทยา โรงเรียนบ�าน
ลาดวิทยา โรงเรียนวัด
ท�าเหว โรงเรยีน
เบญจมเทพอุทิศ 
จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนเทศบาล 8 
สวนสนชะอํา (วันครู 
2501) โรงเรียนบ�าน
โป}งเกตุ โรงเรียนบ�าน
น้ําทรัพย- มีการร�วม
กลุ�มในกระบวนสร�าง
ชุมชนการเรียนรู�ทาง
วิชาชีพ (PLC) อย�าง
เป@นระบบ มีการการ
วางแผนและการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู� 
สามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน Active 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

Learning และใช�
กลวิธีในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน�น
การเรยีนรู�จากการ
ปฏิบัติจริง มีจัดทําสื่อ 
อุปกรณ-การเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับ
กลวิธีในการจัดการ
เรียนการสอน โดยที่มี
ภายในชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC) มีการกํากับ 
ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนใน
สถานศึกษาอย�างเป@น
ระบบ โดยทุกคนที่เข�า
ร�วมโครงการทั้ง
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
หลักสตูรและการสอน 
และคุณครโูรงเรียนที่
เข�าร�วม ประกอบไป
ด�วย โรงเรียนป}าเด็ง
วิทยา โรงเรียนบ�าน
ลาดวิทยา โรงเรียนวัด



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ท�าเหว โรงเรยีน
เบญจมเทพอุทิศ 
จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนเทศบาล 8 
สวนสนชะอํา (วันครู 
2,501) โรงเรียนบ�าน
โป}งเกตุ โรงเรียนบ�าน
น้ําทรัพย- ได�พัฒนา
สมรรถนะในการสร�าง
ชุมชนทางวิชาชีพทุก
คน คิดเป@นร�อยละ 
100 ด�านชิ้นงานสื่อใน
การจัดการเรยีนรู� 
โครงการ “พัฒนาการ
จัดการเรียนรู�ของ
บัณฑิตครูเพื่อส�งเสรมิ
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC)” ซึ่งคือ 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
หลักสตูรและการสอน 
จํานวน 8 คน ได�
พัฒนาสื่อในการ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

จัดการเรียนรู�ที่เป@น
ต�นแบบ จํานวน 8 
ชิ้นงาน คิดเป@นร�อยละ 
100 โครงการ 
“พัฒนาการจัดการ
เรียนรู�ของบัณฑิตครู
เพื่อส�งเสริม
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC)” ซึ่งคือ 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
หลักสตูรและการสอน 
จํานวน 8 คน และ
คุณครูในโรงเรยีนที่ไป
ทํากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู�ของบัณฑิตครู
เพื่อส�งเสริม
กระบวนการคิด ด�วย
การสร�างชุมชนการ
เรียนรู�ทางวิชาชีพ 
(PLC) จํานวน 22 คน 
รวมผู�เข�าร�วมโครงการ
ทั้งสิ้น 30 คน มีผล



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

การประเมิน
ความสําเร็จของ
โครงการ ดังนี้ การ
ดําเนินกิจกรรมของ
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค-ทุก
ตัวชี้วัด ซึ่งได�แก�  
1) จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม จํานวน 30 
คน คิดเป@นร�อยละ 
100  
2) สมรรถนะในการ
จัดการเรียนรู�สูงขึ้น 
คิดเป@นร�อยละ 92.2  
3) สมรรถนะในการ
จัดทําสื่อในการจัดการ
เรียนรู� คิดเป@นร�อยละ 
91.8  
4)สมรรถนะในการ
สร�างชุมชนทางวิชาชีพ 
คิดเป@นร�อยละ 100  
5) ชิ้นงานสื่อในการ
จัดการเรียนรู� คิดเป@น
ร�อยละ 100 และ  
6) กิจกรรมสําเร็จตาม



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เวลาที่กําหนด  

กิจกรรมที่ 3 การอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ ขั้นความรู�เบื้องต�น (เพิ่มเติมขั้นความรู�ทั่วไป) (200,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 
เปลี่ยนแปลงโครงการเป@นการ
ติวสอบบรรจุครู จํานวนเงิน 
80,000 บาท และ ยกเลิกการ
จัดกิจกรรม คืนเงินให�
มหาวิทยาลยั 120,000 บาท 

              

  

  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวัยให�มีคุณภาพ ถึงพร�อมด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (50,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
2.1 เพื่อพัฒนาความรู� และ
ทักษะ ตามสมรรถนะวิชาชีพ
ครูสาขาพลศึกษา  
2.2 เพื่อพัฒนาความรู� และ
ทักษะ ตามทักษะในศตวรรษที่ 
21 

      50,000.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินงาน   

  

  

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรยีนรู�ในศตวรรษที่ 21 (40,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 
ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-
19) 

              

  

  

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาก�อนออกฝDกประสบการณ-วิชาชีพ (50,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-

              

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

19) 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเสริมสร�างสมรรถนะนักศึกษาสายครู (50,000) คณะครุศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 
ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-
19) 

              

  

  

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครู คบ. ปb2563 (70,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 3 
ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2,019 (Covid-
19) 

              

  

  

กิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (ดิจิตอล ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) แก�นักศึกษา (20,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 
เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�
พร�อมทํางานด�วยวิชาการและ
วิชาชีพและทักษะในศตวรรษ
ที่  

      20,000 
บาท 

  อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน 

  ไวรัสโควิด
19 ระบาด
ทําให�การ
ดําเนินการ
โครงการ
ต�องชะลอไป  

  

กิจกรรมที่ 13 การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครภูาษาไทยให�พร�อมทํางานด�านวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (45,000) คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมย�อยที่ 1  การพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตครูภาษาไทย
ให�พร�อมทํางานด�านวิชาการ 
วิชาชีพและทักษะในศตวรรษ

นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
และความรู�ด�าน

นักศึกษามี
คะแนนการ
ทดสอบการใช�
โปรแกรม

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ 70 คน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 ร�อยละ 100  
 

25,000.00 25,000.00 นักศึกษามีคะแนนการ
ทดสอบการใช�
โปรแกรมคอมพิวเตอร-
ประเภทต�างๆ ได�แก� 

โครงการสําหรบั
นักศึกษาครู
ภาษาไทยที่จดัขึ้น
ในครั้งนี้ได�รับผล

เป@น
โครงกา
รที่ควร
ได�รับ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ที่ 21  
4. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
4.1 เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครู
ให�พร�อมทํางานด�านวิชาการ
และวิชาชีพ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
4.2 เพื่อให�นักศึกษามี
ความสามารถในการใช�
โปรแกรม Photoshop 4.3 
เพื่อให�นักศึกษามี
ความสามารถในการใช�
โปรแกรม Mocrosoft power 
point 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร-ที่
จําเป@นสําหรับ
นักศึกษาครู
ภาษาไทย  

คอมพิวเตอร-
ประเภทต�างๆ 
ได�แก� โปรแกรม 
Microsoft 
Power Point 
20 และ 
Photoshop 20 
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 
80 (81.54) ผ�าน
เกณฑ-ตาม
วัตถุประสงค-
ของโครงการ 
และนักศึกษามี
ความคิดเห็นต�อ
การจัดโครงการ
ในครั้งนี้ ใน
ภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก ( = 
4.40 , S.D. 
=0.42)  

7.2 เชิงคุณภาพ  
1.ด�านกลวิธีการสอน 4.43 
(88.60%)  
2.ด�านสื่อนวัตกรรม 4.36 (87.20%)  
3.ด�านความรู�ความเข�าใจ 4.32 
(87.40%)  
4.ด�านประโยชน-ในการนําไปใช� 4.42 
(88.20 %)  
 
7.3 เชิงเวลา ภายในไตรมาส 2 
ภายในไตรมาส 2 ภายในไตรมาส 2  
 
7.4 เชิงงบประมาณ ค�าใช�จ�ายของ
โครงการเป@นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 
จํานวน 25,000.00บาท จํานวน 
25,000.00 บาท บรรลุเปPาหมาย
ร�อยละ 100.00  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรรจํานวน 
25,000.00 บาท เบิกจ�ายจริง 
จํานวน 25,000.00 บาท คงเหลือ 
0.00บาท  

โปรแกรม Microsoft 
Power Point 20 
และ Photoshop 20 
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 
(81.54) ผ�านเกณฑ-
ตามวัตถุประสงค-ของ
โครงการ และ
นักศึกษามีความ
คิดเห็นต�อการจัด
โครงการในครั้งนี้ ใน
ภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก ( = 4.40 , S.D. 
=0.42) 

ตอบรับจาก
นักศึกษาเป@นอย�าง
นี้ ทั้งนี้เป@นเพราะ
ปaจจัยต�างๆดังนี้  
10.1 การอบรม
โดยคณาจารย-ที่มี
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด�าน 
สาขาวิชา
ภาษาไทยได�จดั
อบรมให�ความรู�แก�
นักศึกษา ณ ห�อง
คอมพิวเตอร-คณะ 
มนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร- 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี โดย
ให�อาจารย-ที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ด�านการใช�
โปรแกรม
คอมพิวเตอร-เพื่อ
การสร�างสรรค-สื่อ
การสอนทางด�าน
ภาษาไทยเป@นผู�ให�

การ
สนับสนุ
น
งบประม
าณอย�าง
ต�อเนื่อง 
เนื่องจา
กเป@น
ประโยช
น-
โดยตรง
แก�
นักศึกษ
าในการ
นํา
ความรู�
ไป
ประกอ
บอาชีพ
ครู
ภาษาไท
ยใน
อนาคต 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

การอบรม เพราะ
จะเข�าใจเรื่อง
เนื้อหาในการสร�าง
สื่อการสอน และ
การเชื่อมโยง
โปรแกรมต�างๆเข�า
กับงานสร�างสรรค-
ที่เกี่ยวข�องกับวิชา
ภาษาไทยได�  
10.2 การ
วิเคราะห-ความ
ต�องการจําเป@น
ของนักศึกษาก�อน
การจัดโครงการ 
สาขาวิชา
ภาษาไทยได�
วิเคราะห-ความ
ต�องการจําเป@น
ก�อนจัดโครงการ 
โดยพิจารณาจาก 
2 ส�วน คือ  
1.จากการ
สัมภาษณ-
นักศึกษาเกี่ยวกับ
ทักษะการใช�



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

คอมพิวเตอร- 
2.จากการที่
คณาจารย-ร�วมกัน
ตั้งข�อสังเกต
เกี่ยวกับการผลิต
สื่อการสอน และ
จากนําเสนอข�อมลู
การวิจัยในชั้น
เรียน พบว�า 
นักศึกษายังขาด
ทักษะการใช�
โปรแกรม
คอมพิวเตอร-เพื่อ
การสร�างสื่อการ
สอนและการวิจัย 
ได�แก� Microsoft 
power point 
และ Photoshop 
ดังนั้นเมื่อมีการจัด
โครงการขึ้นจึงเป@น
ในการทํากิจกรรม
ต�างๆ มีความตั้งใจ
ในการผลติสื่อการ
สอนเป@นอย�างดี  
10.3 ครูภาษาไทย



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ยุคไทยแลนด- 4.0 
สามารถสร�าง
นวัตกรรมการสอน
ได�ด�วยตนเอง 
โครงการอบรม
คอมพิวเตอร-ใน
ครั้งนี้ นักศึกษา
ได�รับความรู�จาก
การอบรม
โปรแกรม 
Microsoft 
power point 
และ Photoshop 
ซึ่งเป@นโปรแกรม
พื้นฐานที่เพียงพอ
ต�อการสร�าง
นวัตกรรมการสอน
ภาษาไทย เมื่อ
นักศึกษาสามารถ
ใช�โปรแกรมได�
และนํามาสู�การ
สร�างสรรค-ชิ้นงาน
อย�างเป@นรูปธรรม 
ทําให�นักศึกษาเกิด
ความภาคภูมิใจ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เกิดทัศนคติที่ดตี�อ
วิชาชีพครู โดย
นักศึกษาสามารถ
สร�างนวัตกรรม
การสอนได�ด�วย
ตนเองทําให�การ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยมี
ความน�าสนใจมาก
ขึ้น สามารถใช�ใน
การเสนอเนื้อหา
ความรู� หรือใช�ใน
การสร�างเป@นเกม
การแข�งขันเพื่อ
ประเมินผลความรู�
ความเข�าใจ หรือ
สร�างเป@น
แบบทดสอบที่มี
ความทันสมัยมาก
ขึ้น สอดคล�องกับ
แนวคิดไทยแลนด- 
4.0  

กิจกรรมที่ 20 ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานในยุคไทยแลนด- 4.0 (60,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อให�เกิดความรู�และ
พัฒนาทักษะสําคัญในศตวรรษ
ที่ 21  
4.2 เพื่อให�สามารถนําไป
ประยุกต-ใช�ในการประกอบ
อาชีพของนักศึกษา  

จํานวนผลงานวิจัย 
/ จํานวนชุด
โครงการวิจัย  

โครงการวิจัย
ได�รับทุนวิจยั
จากแหล�งทุน
ภายนอก  

7.1 เชิงปริมาณ 1. จํานวนของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 124 คน ผลการ
ดําเนินงาน 150 คน  
 
7.2 เชิงคุณภาพ 1. ร�อยละนักศึกษา
ที่ผ�านการทดสอบสมรรถนะก�อน
และหลัง ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานร�อยละ 88 บรรลุ
เปPาหมายร�อยละ 100  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
60,000 บาท เบิกจ�ายจริง 59,864 
คงเหลือ 136 บาท  

60,000.00 59,864.00 อบรมให�ความรู�โดย
คํานึงถึงความ
เหมาะสมของบัณฑิต
โดยแต�ละสาขาวิชา
ได�รับการพัฒนาดังนี้ 
สาขาวิชา คณิตศาสตร- 
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี เคมี และ
ชีววิทยา ได�รับการ
พัฒนาทักษะความรู�
ด�าน ICT กับการสร�าง
นวัตกรรม ด�วย 
Coding กับ ชุดสมอง
กล Kid bright 
สาขาวิชา เทคโนโลยี
และศิลปะการ
ประกอบอาหาร กับ
อาหารและโภชนาการ 
ได�รับการพัฒนาทักษา
ความรู�ด�าน ICT เพื่อ
นําไปสู�การประกอบ
อาชีพในยุคไทยแลนด- 
4.0 เป@นการสร�างสื่อ
ออนไลน-และเว็บไซต- 

  

  

  

กิจกรรมที่ 22 การเขียนแผนการสอนและการทําวิจยัในชั้นเรียนของนักศึกษาครู (20,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 1 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจใน
เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรยีน
จากการพัฒนาปaญหาที่อยู�ใกล�
ตัว  

นักศึกษาเข�าร�วม
กิจกรรมและผ�าน
การทดสอบ
สมรรถนะตาม
เปPาหมาย  

นักศึกษา
สามารถเลือก
หัวข�อในการ
แก�ปaญหาในการ
เรียนการสอน 
และงานวิจัยได�
อย�างถูกต�อง
เหมาะสม  

7.1 เชิงปริมาณ : จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 80 คน  
 
7.2 เชิงคุณภาพ : ร�อยละของ
นักศึกษาที่ผ�านการทดสอบ
สมรรถนะก�อนและหลัง ร�อยละ 80  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
20,000 บาท เบิกจ�ายจริง 0.00 
บาท คงเหลือ 20,000 บาท  

20,000.00 0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงานกิจกรรม 
โดยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัด
กิจกรรมเป@นลักษณะ
อบรมออนไลน- 

  

  

  

กิจกรรมที่ 24 คหกรรมสําหรับครแูละโภชนาการตามวัย (กลุ�มคัสเตอร-ครู) (120,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
กิจกรรมย�อยที่ 1 เตรียมความ
พร�อมวัยเรยีน วัยใส ใส�ใจ
เพศศึกษา  
4. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
- เพื่อให�นักศึกษามีความรู� 
ความเข�าใจเรื่องเพศอนามัย 
การตั้งครรภ- และการปPองกัน
โรค  

5.1 จํานวน
นักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการ  
5.2 ร�อยละของ
นักศึกษาที่ผ�าน
การทดสอบ
สมรรถนะ  

นักศึกษสามารถ
นําไปใช�
ประโยชน-  

7.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ 
100 คน ผลการดําเนินงานเท�ากับ 
107 คน  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
- ร�อยละของนักศึกษาที่ผ�านการ
ทดสอบสมรรถนะ ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงานเท�ากับ ร�อยละ 
93.46  
- นักศึกษาสามารถนําไปใช�
ประโยชน- ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ ร�อยละ 98.13 
 

10,000.00 8,800.00 เนื่องจากสถานการณ-
โควิค-19 จึงขอลด
กิจกรรมจาก 2 วัน 2 
กลุ�มผู�เข�าอบรม เหลือ 
1 วัน 1 กลุ�ม จากการ
จัดกิจกรรมในวันที่ 11 
มีนาคม 2563 พบว�า
สามารถบรรลุตัวชี้วัด 
เปPาหมายทั้งหมด โดย
ขอคืนเงินเหลือจ�าย
จากโครงการจํานวน 
1,200 บาท  

แนวทางและแนว
ปฏิบัติในการดูแล
ตัวเองด�านเพศ
อนามัยและการ
คุมกําเนิด 

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
10,000 บาท เบิกจ�ายจริง 8,800 
คงเหลือ 1,200 บาท  

โครงการที่ 23 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของคร ู

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนงานวิจัยหรอืสร�างสรรค-เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครูสําหรับอาจารย-หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร-) (30,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 
2.1 เพื่อสนับสนุนทุนในการ
ดําเนินงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค-ของอาจารย-  
2.2 เพื่อสนับสนุนทุนในการ
เดินทางเผยแพร�งานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค-ของอาจารย-  

    เชิงปริมาณ  
1. จํานวนผลงานวิจัยที่ได�รับการ
เผยแพร�/ตีพิมพ- เปPาหมาย 2 เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง  
2. รายวิชาที่ได�นําองค-ความรู�จาก
งานวิจัยมาจัดการเรยีนการสอน 
เปPาหมาย 2 รายวิชา ผลการ
ดําเนินงาน 2 รายวิชา  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/
ความเข�าใจเปPาหมาย ร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน ยังดาํเนินการไป
เสร็จสิ้น  
2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรมเปPาหมาย ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงาน ยังดําเนินการไป
เสร็จสิ้น  
 

    อยู�ระหว�างดําเนินงาน 
และผลการดําเนินงาน
ไตรมาสนี้ได�งานวิจัย
จํานวน 1 เรื่องกําลัง
อยู�ในขั้นตอนของการ
จัดพิมพ-  

  ไวรัสโควิด 
19 ระบาด
ทําให�การ
ดําเนินการ
โครงการ
ต�องชะลอไป 
9. 
ข�อเสนอแน
ะ. - 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เชิงเวลา เปPาหมาย ไตรมาส 3 ผล
การดําเนินงาน อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
30,000 บาท เบิกจ�ายจริง
.............................คงเหลือ 
......................บาท  

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย- (200,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย-
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  

อาจารย-ได�พัฒนา
สมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรยีน
การสอน  

อาจารย-มี
สมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการ
เรียนการสอน  

1. ร�อยละของอาจารย-ที่ผ�านการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการหรือ
วิชาชีพครู ร�อยละ 80 (จากทั้งหมด 
40 คน) ผลการดําเนินงานเท�ากับ 
ร�อยละ 27.5 (11 คน)  
2. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
200,000 บาท เบิกจ�ายจริง 
52,384.59 บาท คงเหลือ 
147,615.41 บาท  

200,000.00 52,384.59 ในช�วงไตรมาสที่ 2 
คณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีมีอาจารย-
ได�รับการพัฒนา
สมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และในการ
ปฏิบัติงานในพันธกิจ
ต�างๆ จํานวน 11 คน 
จากอาจารย-หลักสตูร
ครุศาสตรบัณฑิต
ทั้งหมด 40 คน 

      

โครงการที่ 24 โครงการพัฒนากระบวนการเรียน การสอนที่เน=นการเรียนรู=จากการปฏิบัติจริงร วมกับโรงเรียนเครือข ายในท=องถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากระบวนการฝDกประสบการณ-วิชาชีพครู ปbการศึกษา 2563 (90,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 และ 4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 นักศึกษาม�ความรู�และ
เข�าใจในการทํางานวิชาชีพครู  
2.2 นักศึกษามีความเข�าใจใน
ระเบียบและขั้นตอนการยืน
ของใบประกอบวิชาชีพครู  
2.3 นักศึกษานําเสนอผลงาน
การึกประสบการณ-วิชาชีพครู  

    เชิงปริมาณ  
- ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  
- นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจใน
การทํางานวิชาชีพครู ร�อยละ 89.80  
- นักศึกษามีความเข�าในในการ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ร�อยละ 
90.20  
- นักศึกษานําเสนอผลงานการฝDก
ประสบการณ-วิชาชีพครู ร�อยละ 
83.33  
 
เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 2  
 
เชิงต�นทุน ค�าใช�จ�าของกิจกรรม
เป@นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 30,000 
บาท  
 
4. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
90,000 บาท เบิกจ�ายจริง... 
30,000. คงเหลือ 60,000 บาท  

90,000.00 30,000.00     1. มีความ
พร�อมในการ
ปฏิบัติงาน
ด�านต�าง ๆ 
อย�างมี
ประสิทธิภา
พ  
2. อยากให�
ปaจฉิมในรูป
แบอื่น ๆ 
มากกว�าการ
มาอยู�
รวมกัน
หลาย ๆ คน 
ถึงแม�จะมี
การวัดไข� ใช�
เจลล�างมือ 
แต�มีความ
เสี่ยงได�
เช�นกัน  
3. ควรเลื่อน
การจัด
กิจกรรม
หรือจัดใน
รูปแบบอื่น 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อปPองกัน
การติดเชื้อ
โรค 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการปฏิบัตจิริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่น (10,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาส 2-3 
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน�นการเรียนรู�จากการ
ฝDกปฏิบัตจิริงร�วมกับโรงเรียน
เครือข�ายในท�องถิ่น  
2. เพื่อให�นักศึกษาได�มีโอกาส
ได�ฝDกการสอนเกษตรในสถาน
จริง  

      10,000.00 0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน - ไวรัสโค
วิด 19 ระบาดทําให�
การดําเนินการ
โครงการต�องชะลอไป  

      

โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการในท=องถิ่นเพื่อยกระดับการเรียนรู=ด=านการอ านการเขียนและการวิเคราะห%ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศาสตร%
พระราชาข=อ 6) 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการในท�องถิ่นเพื่อยกระดับการเรียนรู�ด�านการอ�าน การเขียนและการวิเคราะห-ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (446,890) คณะครุศาสตร- / 
ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 พัฒนาผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ของนักเรียนให�สูงขึ้น  
2.2 เพื่อพัฒนาครูประจําการ
ให�สามารถพัฒนานักเรียนให�มี
ผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ให�สูงยิ่งขึ้น  

    เชิงปริมาณ  
- จํานวนโรงเรียนที่เข�าร�วมโครงการ 
ร�อยละ 100  
- จํานวนสื่อ/รูปแบบการจัดการ
เรียนรู�ในการยกระดับการเรยีนรู�
ด�านการอ�านออกเขียนได�หรือการ
คิดวิเคราะห-ได� 2 สื่อ ได�แก� สื่อคลปิ
วิดีโอการติววิชาคณิตศาสตร- 1 สือ่ 
แบะสื่อคลิปวิดีโอการติววิชา
ภาษาไทย 1 สื่อ  
 
เชิงคุณภาพ  
- ผลสมัฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนใน
ท�องถิ่นสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปbที่
ผ�านมา ร�อยละ 5 อยู�ระหว�างการ
รวบรวมข�อมลูเนื่องจากสถาณการณ- 
Covid 19 ทําให�การประสานงานมี
ความล�าช�า  
- ครูประจําการในท�องถิ่นที่ได�รับ
การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภฏั
อยู�ระหว�างการรวบรวมข�อมลู ร�อย
ละ 80 อยู�ระหว�างการรวบรวม
ข�อมูลเนื่องจากสถาณการณ- Covid 
19 ทําให�การประสานงานมคีวาม
ล�าช�า  

463,000.00 463,000.00 (อยู�ระหว�างการดําเนิน
โครงการ) 

(อยู�ระหว�างการ
ดําเนินโครงการ) 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

- นักเรียนในท�องถิ่นที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว�าคะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากการ
พัฒนาสมรรถนะครปูระจําการอยู�
ระหว�างการรวบรวมข�อมลู
เนื่องจากสถาณการณ- Covid 19 
ทําให�การประสานงานมีความล�าช�า  
 
เชิงเวลา  
- โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ไตรมาส 2 ไม�สมบูรณ-
เนื่องจากขาดการสรุปและรายงาน
ผล  

กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมตัวแทนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8,950) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 เพื่อรับปaญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน  
2.2 เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  

    เชิงปริมาณ  
- ผู�เข�าร�วมโครงการไม�ร�อยกว�าร�อย
ละ 90 เชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจผู�เข�าร�วมโครงการ 
ไม�น�อยกว�า 3.51  
 
เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จรม
ระยะเวลาที่กําหนด  
 
เชิงต�นทุน ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เป@นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ  
 
งบประมาณ - ได�รบัจัดสรร 8,950 
บาท เบิกจ�ายจริง 3,710 คงเหลือ 
5,240 บาท 

8,950.00 3,710.00 1. รับปaญหาและ
อุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนและวางแผน
ดําเนินการแก�ไข  
2.ได�รับทราบแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน
อย�างชัดเจน 

      

ยุทธศาสตร-ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี (30,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อส�งเสริมและสนับสนุน
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี  

จํานวนผลงานวิจัย 
/ จํานวนชุด
โครงการวิจัย  

โครงการวิจัย
ได�รับทุนวิจยั
จากแหล�งทุน
ภายนอก  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนของผลงานวิจัยที่ได�รับ
การตีพิมพ-เผยแพร� 18 เรื่อง  
2. จํานวนชุดโครงการวิจัย 1 ชุด  
3. จํานวนคู�มือระบบและกลไกฝ}าย
วิจัยฉบับปรับปรุงแก�ไข 1 เรื่อง  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ร�อยละของนักวิจัยที่ได�รับการ
พัฒนา ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ ร�อยละ 80  
 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 30,000 
บาท เบิกจ�ายจริง 19,300 คงเหลือ 
10,700 บาท  

30,000.00 19,300.00 ดําเนินการจัดประชุม
ฝ}ายวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีไปแล�ว 2 
ครั้ง ดําเนินการ
ส�งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัย 
บุคลากรและ
คณาจารย- คณะ
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยีโดยไป
ร�วมงานวันนัก
ประดิษฐ- มผีู�เข�าร�วม
ทั้งหมดจํานวน 30 คน 
ดําเนินการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการ
เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยทางการ
ศึกษา จํานวน 1 วัน 
เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ- 2563 
เวลา 9.00-16.00 น 
ณ ห�องประชุมศูนย-
วิทยาศาสตร- และ
ห�องปฎิบัติการ

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

คอมพิวเตอร- โดย
ได�รับเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย- ดร.
ปรัชญนันท- นิลสุข 
เป@นวิทยากรให�ความรู� 
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มี
คณาจารย-จากจาก
หลายคณะ หลาย
สาขาวิชาให�ความ
สนใจเข�าร�วมอบรม 
ได�แก� คณะ
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร- คณะครุ
ศาสตร- คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ 
โดยผู�เข�าร�วมอบรม
สามารถนําความรู�ที่ได�
ไปประยุกต-ใช�ในการ
ทําวิจัย และการเรยีน
การสอนได�เป@นอย�างด ี

กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย-วิจัยแบบบูรณาการ (240,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
ในการพัฒนาโจทย-วิจัยแบบ
บูรณาการเพื่อขอรับ
งบประมาณจากแหล�งทุน
ภายนอก ปbงบประมาณ 2564 

ได�ชุดข�อเสนอ
โครงการวิจัยตาม
กรอบการวิจัยของ
แหล�งทุน  

ได�ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช�
ประโยชน-ในการ
พัฒนาท�องถิ่น 
จดทรัพย-สินทาง
ปaญญา 
ตลอดจนต�อยอด
เชิงพาณิชย-  

7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 จํานวนข�อเสนอชุด
โครงการวิจัย 5 ชุด / 5 ชุด 
7.1.2 ร�อยละของนักวิจัยที่ได�รับการ
พัฒนา ร�อยละ 90 / ร�อยละ 90 
7.1.3 ร�อยละของข�อเสนอ
โครงการวิจัยที่ได�จากนักวิจัยที่ผ�าน
การพัฒนา ร�อยละ 40  / ร�อยละ 
100 
 
7.2 เชิงคุณภาพ จํานวนชุดโครงการ
ที่ได�รับงบประมาณสนับสนุน 3 ชุด 
/ รอประกาศผล 
 
7.3 เชิงเวลา ตรงตามกรอบเวลา
ของแหล�งทุน ปbงบประมาณ พ.ศ.
2564 /อยู�ระหว�างดําเนินการ  
 
7.4 เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
240, 000 บาท เบิกจ�ายจริง 
191,226.00 คงเหลือ 48,774.00 
บาท  

240, 000 191,226.00 1) ได�ข�อเสนอ
โครงการเพื่อขอ
งบประมาณ ปb 2564 
จํานวน 24 ชุด
โครงการ งบประมาณ
ที่เสนอขอ 170 ล�าน
บาท  
2) ได�ข�อเสนอ
โครงการเพื่อขอ
งบประมาณ flagship 
ปb 2563 จํานวน 36 
โครงการ งบประมาณ
ที่เสนอขอ 48 ล�าน
บาท  
3) ได�ข�อเสนอ
โครงการเพื่อขอ
งบประมาณ flagship 
ปb 2563 ชุด
โครงการวิจัยรูปแบบ
การบริหารจัดการห�วง
โซ�คุณค�าวิสาหกิจ/
ผู�ประกอบการการ
ผลิตขนมหวานเมือง
เพชร จํานวน 10 
โครงการ งบประมาณ

การพัฒนาชุด
ข�อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนใน
ปaจจุบันจะเป@น
การขอ
งบประมาณตาม
หน�วยงานย�อยต�าง 
ๆ เป@นผู�จดัสรร 
และจําเป@นที่
จะต�องมีความ
ร�วมมือจาก
หน�วยงานหรือ
ผู�ประกอบการ
หรือผู�ใช�ประโยชน-
ที่ชัดเจน  

จํานวน
นักวิจัยที่
พร�อมพัฒนา
ข�อเสนอ
โครงการมี
จํานวนไม�
มาก และ
เป@นกลุ�มเดิม 
ๆ  

ควร
จัดทํา
ชุด
ข�อเสนอ
โครงกา
รเพื่อ
เตรียมก
ารขอรับ
ทุนปbต�อ 
ๆ ไป 
เนื่องจา
กในการ
เป=ดรับ
ข�อเสนอ
แต�ละ
ครั้งมี
เวลา
จํากัด 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ที่เสนอขอ 10 ล�าน
บาท  

โครงการที่ 28 โครงการวิจยัตามพันธกิจมหาวิทยาลยั (มหาลยัสเีขียว, มหาลัยดิจิทัล,การเรียนการสอน) 

กิจกรรมที่ 2 การใช�น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย-ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส-กับการเรยีนการสอนและการบริการทางวิชาการแก�สังคม (15,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 
2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อนําองค-ความรู�จากการ
วิจัยบูรณาการสู�การเรียนการ
สอนและการบริการทาง
วิชาการแก�สังคม  
2. เพื่อให�นักศึกษาได�เรยีนรู�
และสามารถพัฒนาไปสู�
งานวิจัยของนักศึกษาเอง  

    เชิงปริมาณ  
1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เปPาหมาย 50 คน ผลการดาํเนินงาน 
50 คน  
2. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
กับงานวิจัยเปPาหมาย 1 วิชา ผลการ
ดําเนินงาน 1 วิชา  
3. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก�สังคม เปPาหมาย 1 กิจกรรม ผล
การดําเนินงาน 2 กิจกรรม  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู�/
ความเข�าใจเปPาหมาย ร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน -  
2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรมเปPาหมาย ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงาน -  
3. ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�
ประโยชน-เปPาหมาย ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงาน –  
 
เชิงเวลา ไตรมาส เปPาหมาย ร�อยละ 
80 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 3  
 

15,000.00 7,985.52 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน / แผนการ
ดําเนินการ จะทํา
กิจกรรมบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรยีน
การสอนและการ
บริการวิชาการให�กับ
โรงเรียนในเขตอําเภอ
บ�านแหลม (โรงเรียน
วัดบางลําภู) อําเภอ
บ�านแหลม และ
โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง อําเภอ
เมืองเพชรบุรี มีการลง
พื้นที่ประสานงานเพื่อ
จัดกิจกรรมกับทั้ง 2 
โรงเรียน และได�เริ่ม
จัดกิจกรรมให�กับ
นักเรียนโรงเรียนวัด
พระทรง ตลอดทั้งภาค
การศึกษาที่ 2 และ
เสร็จสิ้นกิจกรรม 
นักเรียนได�ใช�โครงการ
นี้เป@นส�วนหนึ่งของ
โครงการลดเวลาเรียน 

อยู�ระหว�างการ
สรุปผลกรจัด
กิจกรรม 

1. สถานการ
การระบาด
ของโรค 
COVID-19 
ทําให�ต�อง
รวบรวมการ
จัดกิจกรรม
ให�เสร็จเร็ว
ขึ้น  
2. การทํา
กิจกรรมใน
เขตพื้นที่
อําเภอเมือง 
ทําให�ไม�
สามารถ
เบิกจ�ายค�า
เดินทาง 
หรือ ค�าเบี้ย
เลี้ยงได�  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เชิงงงบประมาณ ได�รับจัดสรร.
15,000 บาท เบิกจ�ายจริง.....
7,985.52 บาท....คงเหลือ 
..7,014.48...บาท   

เพิ่มเวลารู� มีการ
ดําเนินกิจกรรมอย�าง
ต�อเนื่อง แตที่โรงเรยีน
วัดบางลําพู ยังไม�ได�
เริ่มกิจกรรม 
นอกจากนี้ ยังได�นํา
นักศึกษาในรายวิชา 
การปลูกพืชไร�ดิน ร�วม
กิจกรรมที่โรงเรยีนป}า
เด็งวิทยาในวันเป=ดโลก
กิจกรรมด�วย งานวิจัย: 
ผลของน้ําหมักชีวภาพ
ร�วมกับขี้แดดนาเกลือ
ต�อการเจริญเติบโต
และปรมิาณผลผลิต
ของผักกาดขาวพันธุ-
โตเกียวเบเกน�า ใน
ระบบไฮโดรโพนิกส- 
รายวิชาที่บูรณาการ: 
การปลูกพืชไร�ดิน 
กิจกรรมบริการ
วิชาการแก�สังคม: 
โรงเรียนวัดพระทรง, 
โรงเรียนป}าเด็งวิทยา  

กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปนมกล�วยหอมทองปรุงแต�งรสเพื่อสุขภาพ (15,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อนําองค-ความรู�จากการ
วิจัยบูรณาการสู�การเรียนการ
สอนและการบริการทาง
วิชาการแก�สังคม  
2. เพื่อให�นักศึกษาได�เรยีนรู�
และสามารถพัฒนาไปสู�
งานวิจัยของนักศึกษาเอง  

      15,000.00 0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน / โครงการ
ผ�านการอนุมตัิจัด
กิจกรรมเรียบร�อย จัด
กิจกรรมในเดือน 
มิถุนายน 2563 

      

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผ�านเทคโนโลยีคลาวด-สําหรับนักศึกษาปรญิญาตรีเพื่อส�งเสรมิการสร�างนวัตกรรมการศึกษา (50,000) 
คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อสังเคราะห-กรอบ
แนวคิดรูปแบบการเรยีนรู�ด�วย
ทฤษฎีการเรยีนรู�แบบการ
สร�างความรู�นิยมและการ
เชื่อมโยงความรู�ผ�านเทคโนโลยี
คลาวด-สําหรับนักศึกษาสาขา
ปริญญาตรเีพื่อส�งเสริมการ
สร�างนวัตกรรมการศึกษา  
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรยีนรู�
แบบการสร�างความรู�นิยมและ
การเชื่อมโยงความรู�ผ�าน
เทคโนโลยีคลาวด-สาํหรับ
นักศึกษาปริญญาตรเีพื่อ
ส�งเสริมการสร�างนวัตกรรม
การศึกษา  
3. เพื่อประเมินรูปแบบการ
เรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรยีนรู�
แบบการสร�างความรู�นิยมและ
การเชื่อมโยงความรู�ผ�าน
เทคโนโลยีคลาวด-สาํหรับ
นักศึกษาปริญญาตรเีพื่อ
ส�งเสริมการสร�างนวัตกรรม
การศึกษา  
4. เพื่อนํารูปแบบการเรียนรู�

จํานวนผลงานวิจัย 
/ จํานวนชุด
โครงการวิจัย  

นักศึกษาได�รบั
การส�งเสริม
พัฒนาทักษะ
การสร�าง
นวัตกรรมทาง
การศึกษา  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. รูปแบบการเรียนรู�ด�วยทฤษฎีการ
เรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและ
การเชื่อมโยงความรู�ผ�านเทคโนโลยี
คลาวด-สําหรับนักศึกษาปรญิญาตรี
เพื่อส�งเสริมการสร�าง 1 ชิ้น ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 1 ชิ้น  
2. จํานวนนวัตกรรมสื่อการสอนไป
ใช�ในการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 10 ชิ้น ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 12 ชิ้น  
3. ตีพิมพ-เผยแพร�งานวิจยัในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ฉบับ  
4. ตีพิมพ-เผยแพร�งานวิจยัในวารสาร
ทางวิชาการอย�างน�อยในระดับชาติ 
TCI กลุ�มที่ 2 1 ฉบับ  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ความพึงพอใจที่มีต�อรูปแบบการ
เรียนรู�ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไม�
น�อยกว�าระดับ 3.50 ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ ระดับ 4.00  
2. ผลงานวิจัยได�รับการนําไปใช�
ประโยชน- อย�างน�อย 1 หน�วยงาน  

50,000.00 20,000.00 ได�รูปแบบจํานวน 1 
รูปแบบ ที่ผ�านการ
ประเมินผลโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิ ได�
ผลงานนวัตกรรมทาง
การศึกษา จํานวน 12 
ชิ้นงาน  

  ปaญหาจาก
ภายวิกฤต
COVID-19 
ส�งผล
กระทบต�อ
การ
ดําเนินการ
วิจัยในเรื่อง
ของเวลา ซึ่ง
การวิจัย
ยังคง
สามารถ
ดําเนินการ
วิจัยได�แต�ทํา
ล�าช�าไม�
เป@นไปตาม
แผน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบการ
สร�างความรู�นิยมและการ
เชื่อมโยงความรู�ผ�านเทคโนโลยี
คลาวด-สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรเีพื่อส�งเสริมการ
สร�างนวัตกรรมการศึกษาไปใช�
ในการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
5. เพื่อประเมินทักษะด�านการ
เรียนรู�และนวัตกรรมของ
นักศึกษาที่เรียนผ�านการ
เรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรยีนรู�
แบบการสร�างความรู�นิยมและ
การเชื่อมโยงความรู�ผ�าน
เทคโนโลยีคลาวด-สาํหรับ
นักศึกษาปริญญาตรเีพื่อ
ส�งเสริมการสร�างนวัตกรรม
การศึกษา  

 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
50,000 บาท เบิกจ�ายจริง 20,000 
คงเหลือ 30,000 บาท  

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูโดยใช�การเรยีนรู�แบบสะท�อนตนเองผ�านวีดิทัศน- (56,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะด�าน
การจัดการเรยีนรู�วิทยาศาสตร-
ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร-  
4.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะด�านการ
จัดการเรียนรู�วิทยาศาสตร-ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร-ด�วยการใช�การ
สะท�อนคิดผ�านวิดีทัศน-  

 5.1 ด�านองค-
ความรู�  
(1) ได�รูปแบบที่
เหมาะสมในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด�านการจัดการ
เรียนรู�ของครูใน
ศตวรรษที่ 21  
(2) ได�แนวทางใน
การจัดการเรยีนรู�
ในหลักสูตรการ
ผลิตครู  
5.2 ได�บทความ
วิชาการในวารสาร
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ  
5.3 นําเสนอ
ผลงานในรูปแบบ
โปสเตอร-ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ  

รูปแบบการ
พัฒนา
สมรรถนะด�าน
การจัดการ
เรียนรู�ของ
นักศึกษาครู  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด�าน
การจัดการเรยีนรู�ของนักศึกษาคร ู1 
ชิ้น  
2. เผยแพร�งานวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ 1 ฉบับ  
3. บทความงานวิจัยในวารสารทาง
วิชาการอย�างน�อยในระดับชาติ TCI 
กลุ�มที่ 2 /1 ฉบับ  
 
7.2 เชิงคุณภาพ ผลงานวิจัยได�รับ
การนําไปใช�ประโยชน- อย�างน�อย 1 
หน�วยงาน  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
56,000 บาท เบิกจ�ายจริง 22,400 
บาท คงเหลือ 33,600 บาท  

56,000.00 22,400.00 1. เครื่องมือที่ใช�
รวบรวมข�อมลูซึ่งผ�าน
การตรวจจาก
ผู�เชี่ยวชาญแล�ว  
2. ได�แผนการจัดการ
เรียนรู�ที่ใช�ในการ
พัฒนาสมรรถนะด�าน
การสอนของนักศึกษา  
3. ได�ข�อมูลจากแบบ
วัดความเข�าใจในระยะ
ที่ 1  

  ปaญหาจาก
วิกฤต 
COVID-19 
ส�งผล
กระทบต�อ
การ
ดําเนินการ
วิจัยในเรื่อง
ของเวลา ซึ่ง
การวิจัย
ยังคง
สามารถ
ดําเนินการ
วิจัยได�ใน
บางส�วน แต�
ทําล�าช�าไม�
เป@นไปตาม
แผน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

  

กิจกรรมที่ 18 การบูรณาการวิจัยกับศูนย-วัฒนธรรมไทยทรงดําเพชรบุรี (10,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อนําผลงานวิจัยไปบริการ
วิชาการร�วมกับศูนย-วัฒนธรรม
ไทยทรงดําเพชรบุรี  
2. เพื่อเป@นการประชาสัมพันธ-
เอกลักษณ-อาหารท�องถิ่น
เพชรบุรีให�นักท�องเที่ยวได�รู�จัก  

ตํารับอาหาร
ท�องถิ่นเพชรบุรี  

รายได�จากการ
นําเอาตํารับ
อาหารไปใช�ใน
การจัดกิจกรรม
อาหารท�องถิ่น
เพชรบุรี  

1. รายได�จากการจัดกิจกรรม ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 5  
2. นํางานวิจัยไปใช�ประโยชน-กับ
ชุมชน 1 ชุมชน  
3. ความพึงพอใจของสมาชิกศูนย-
วัฒนธรรมไทยทรงดํา  
 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 10,000 
บาท เบิกจ�ายจริง - คงเหลือ 
10,000 บาท  

10,000.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินงาน
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด และ
มหาวิทยาลยัฯ ป=ดทํา
การชั่วคราว 

      

กิจกรรมที่ 21 สนับสนุนโครงการวิจัย R2R (220,000) สถาบันวิจัยและส�งเสรมิศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
เพื่อสนับสนุนโครงการวิจยั 
R2R ของบุคลากรสาย
สนับสนุน  

จํานวนงานวิจัยที่
ได�รับเงินสนับสนุน 
จํานวน 15 เรื่อง  

ได�ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช�
ประโยชน-ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนงานวิจัย 15 
เรื่อง / 18 เรื่อง  
 
7.2 เชิงคุณภาพ จํานวนงานวิจัยที่
สามารถนําไปใช�ประโยชน-ในการป
กิบัติงานประจําของบุคลากรสาย
สนับสนุน 15 เรื่อง / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
 
7.3 เชิงเวลา 12 เดือน 
ปbงบประมาณ พ.ศ.2563 / อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
 
7.4 เชิงงบประมาณ 220,000 / อยู�

220, 000 0.00 1) มีงานวิจัยที่เสนอ
ขอรับงบประมาณและ
ผ�านการพิจารณา 
จํานวน 18 เรื่อง  

  นักวิจัยยังมี
ความรู�ความ
เข�าใจและ
ประสบการ
ณ-ในการทํา
วิจัยน�อย  

ควรมี
การ
กํากับ
ติดตาม
นักวิจัย
เป@น
ระยะ 
และควร
มีระบบ
พี่เลี้ยง  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ระหว�างดําเนินการ  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 220, 
000 บาท เบิกจ�ายจริง 0 คงเหลือ 
220, 000 บาท 9. ผลการ
ดําเนินงาน 1) มีงานวิจัยที่เสนอ
ขอรับงบประมาณและผ�านการ
พิจารณา จํานวน 18 เรื่อง 10. องค-
ความรู�และบทเรียนที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม - 11. 
ปaญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน นักวิจัยยังมีความรู�ความ
เข�าใจและประสบการณ-ในการทํา
วิจัยน�อย 12. ข�อเสนอแนะ ควรมี
การกํากับติดตามนักวิจยัเป@นระยะ 
และควรมีระบบพี่เลีย้ง ลงชื่อ 
....................................................... 
ผู�รายงาน (นางสาวชนานุช เงินทอง) 

โครงการที่ 29 โครงการพัฒนางานวิจัยสร�างสรรค-องค-ความรู�และ นวัตกรรม เพื่อเป@นต�นแบบหรือนํามาใช�ประโยชน-ในการพัฒนา ชุมชน และท�องถิ่นตามศาสตร-พระราชา 

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มมูลค�าเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสู�การผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อศึกษาถึงความเป@นไปได�
ของการใช�เนื้อหอยจากเศษ
เหลือทิ้งทางการประมงในการ
ผลิตอาหารปูม�า  
2. เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสม
ของการใช�เนื้อหอยจากเศษ
เหลือทิ้งทางการประมง
ทดแทนแหล�งโปรตีนในการ
ผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า  
3. เพื่อเพิ่มมูลค�าเศษเหลือทิ้ง
ทางการประมง  

      100,000.00   อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน งบงวดที่ 1 
ได�รับมาแล�ว 40,000 
บาท ผลการ
ดําเนินงาน  
1. ระบบการเลี้ยง 
(ระบบเลี้ยงแบบ
คอนโด) แล�วเสร็จ
ประมาณ 80 
เปอร-เซ็นต- เหลือ
ติดตั้งระบบกรองน้ํา  
2. การทําอาหาร
ทดลอง มีการหา
น้ําหนักแห�งของเนื้อ
หอย เพื่อใช�ในการ
คํานวณหาปริมาณ
น้ําหนักสดที่จะใช�
ทั้งหมด และอยู�
ระหว�างการส�งตรวจ
และรอผลวิเคราะห-
โภชนาการ 

      

โครงการที่ 30 โครงแสวงหาแหล�งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนย-วิจยัเฉพาะทาง 

กิจกรรมที่ 1 แสวงหาแหล�งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนย-วิจัยเฉพาะทาง (183,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อแสวงหาแหล�งทุนจาก
ภายนอกหรือ
ภาคอุตสาหกรรม  
4.2 เพื่อพัฒนาศูนย-วิจัยเฉพาะ
ทาง  

 5.1 จํานวน
งานวิจัยที่ได�รับทุน
สนับสนุนจาก
หน�วยงาน
ภายนอก จํานวน 
5 ทุน  
5.2 จัดตั้ง
ศูนย-วิจัยเฉพาะ
ทาง จํานวน 1 
ศูนย- 

6.1 ได�
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช�
ประโยชน- และ
ต�อยอดเชิง
พาณิชย-  
6.2 เกิด
ศูนย-วิจัยเฉพาะ
ทางที่เป@นแหล�ง
องค-ความรู�และ
เผยแพร�ให�คน
ทั่วไป  

7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 จํานวนงานวิจัยที่ได�รับทุน
สนับสนุนจากหน�วยงานภายนอก   
5 ทุน / มากกว�า 5 ทุน 
7.1.2 จัดตั้งศูนย-วิจัยเฉพาะทาง 5 
ทุน 1 ศูนย- / จัดตั้งศูนย- AIC 
จํานวน 1 ศูนย-  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
7.2.1 ได�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช�ประโยชน- และต�อ
ยอดเชิงพาณิชย- 5 เรื่อง / อยู�
ระหว�างดําเนินการ 
7.2.2 เกิดศูนย-วิจัยเฉพาะทางที่เป@น
แหล�งองค-ความรู�และเผยแพร�ให�คน
ทั่วไป 1 ศูนย- / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ   
 
7.3 เชิงเวลา 12 เดือน 
ปbงบประมาณ พ.ศ.2563 / อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
 
7.4 เชิงงบประมาณ 220,000 อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
 

183,000.00 0.00 1) จํานวนงานวิจัยที่
ได�รับทุนสนับสนุนจาก
หน�วยงานภายนอก 
จํานวนมากกว�า 5 ทุน  
2) จัดตั้งศูนย- AIC 
จํานวน 1 ศูนย-  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

บรรลเุปPาหมายร�อยละ อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
183,000 บาท เบิกจ�ายจริง 0 
คงเหลือ 183,000 บาท  

โครงการที่ 31 เพื่อให�นักวิจัยได�มีโอกาสเสนอผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค-ให�ได�รับการจดทะเบียน สทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร�างสรรค-ให�ได�รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (200,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
เพื่อสนับสนุนให�นักวิจัยยื่นขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร/ทรัพย-สินทางปaญญา  

จํานวนผลงานวิจัย
หรืองาน
สร�างสรรค-ที่ยื่นขอ
จดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร/
ทรัพย-สินทาง
ปaญญา จํานวน 3 
ชิ้น  

ได�ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช�
ประโยชน- และ
ต�อยอดเชิง
พาณิชย-  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผลงานวิจยั
หรืองานสร�างสรรค-ที่ยื่นขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/
ทรัพย-สินทางปaญญา จํานวน 3 ชิ้น / 
จํานวน 5 ชิ้น  
7.2 เชิงคุณภาพ ได�ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช�
ประโยชน- และต�อยอดเชิงพาณิชย- 
จํานวน 3 ชิ้น / อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
7.3 เชิงเวลา 12 เดือน 
ปbงบประมาณ พ.ศ.2563 / อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
7.4 เชิงงบประมาณ 200,000 / อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
 

200,000.00 3,040.00 จํานวนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ยื่นขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร/
ทรัพย-สินทางปaญญา 
จํานวน 5 ชิ้น  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
200,000 บาท เบิกจ�ายจริง 3,040 
คงเหลือ 196,960 บาท  

โครงการที่ 32 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่ม (Value Creation) สู�เชิงพาณชิย- หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร�างสรรค- 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ-ผงโรยข�าว (ฟูริคาเกะ) เสริมสาหร�ายพวงองุ�น เพื่อสุขภาพ (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
1. เพื่อพัฒนาสูตรและ
กระบวนการผลติผงโรยข�าว
ปลาเสริมสาหร�ายพวงองุ�น  
2. เพื่อทดสอบการยอมรับของ
ผู�บริโภคต�อผลติภณัฑ-ผงโรย
ข�าว  
3. เพื่อศึกษาคุณค�าทาง
โภชนาการของผงโรยข�าวปลา
เสรมิสาหร�ายพวงองุ�น  

ได�สตูรและ
กระบวนการผลติ
ผงโรยข�าวปลา
เสรมิสาหร�ายพวง
องุ�น 

มีผู�ประกอบการ
นําสูตรผลโรย
ข�าวไปผลิตเชิง
การค�า 1 ราย  

  100,000.00 40,000.00 กําลังอยู�ในช�วง
ดําเนินการเบิกจ�าย 
เงินงวดแรก เพราะ
เริ่มทําสัญญางานวิจัย 
เดือน ธันวาคม 2562 
.โดยยื่นส�งเอกสารเบิก
เงินงวดแรกผ�านคณะ
เสร็จสิ้น เดือน 
กุมภาพันธ- 2563 
ขณะนี้ ยังไม�ได�รับเงิน
งบประมาณ งวด แรก
แต�ได� ดาํเนิน การ
สํารองเงินและเรืม่
ดําเนินการพัฒนาสูตร
ผงโรยข�าวไปบางส�วน
แล�ว  

  ยังมา
สามารถเบิก
จ�ายเงิน
งบประมาณ
งวดแรกของ
กี่ทําวิจัยได� 
และ ติด
ปaญหาการ
ป=ด
มหาวิทยาลั
ยเนื่องจา
การแพร�
ระบาดของ 
โรค โควิด-
19 จึงทําให�
ไม�สามารถ
ดําเนิน
ศึกษาต�อได�  

  

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ-คาราเมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรีทอร-ทเพาช- (150,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ 
และความต�องการของ
ผู�บริโภคที่มีต�อผลติภณัฑ-คารา
เมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรี
ทอร-ทเพาช-  
4.2 เพื่อพัฒนาสูตรคาราเมล
น้ําตาลโตนดที่เหมาะสม 
สําหรับผลติผลิตภัณฑ-คารา
เมลน้ําตาลโตนดสําเร็จรูป  
4.3 เพื่อศึกษาสภาวะการให�
ความร�อนที่เหมาะสมในการ
ผลิตผลิตภณัฑ-คาราเมล
น้ําตาลโตนดบรรจุในรีทอร-ท
เพาช- และทดสอบทางด�าน
เคมี กายภาพ และจุลินทรีย-  
4.4 เพื่อศึกษาการยอมรับของ
ผู�บริโภคที่มีต�อผลติภณัฑ-คารา
เมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรี
ทอร-ทเพาช-  
4.5 เพื่อพัฒนาออกแบบฉลาก
บรรจุภัณฑ- และต�นทุนการ
ผลิตผลิตภณัฑ-คาราเมล
น้ําตาลโตนดบรรจุในรีทอร-ท
เพาช-  

5.1 เกิดผลติภณัฑ-
คาราเมลน้ําตาล
โตนดบรรจุในรี
ทอร-ทเพาช-ที่
ผู�บริโภคยอมรับ 
จํานวน 1,000 ถุง  
5.2 ตีพิมพ-
เผยแพร�งานวิจยั
ในวารสารทาง
วิชาการอย�างน�อย
ในระดับชาติ TCI 
กลุ�มที่ 2 จํานวน 
1 ฉบับ  

สามารถนํา
ผลิตภณัฑ-คารา
เมลน้ําตาลโตนด
บรรจุในรีทอร-ท
เพาช-ไปต�อยอด
สู�เชิงพาณิชย- 
โดยสร�างรายได�
และส�งเสรมิ
ภาพลักษณ-
ให�กับ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  

7.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนผลิตภัณฑ-คาราเมลน้ําตาล
โตนดบรรจุในรีทอร-ทเพาช- 1,000 
ถุง ผลอยู�ระหว�างการศึกษาทดลอง  
- ตีพิมพ-เผยแพร�งานวิจยัในวารสาร
ทางวิชาการอย�างน�อยในระดับชาติ 
TCIกลุ�มที่ 2 1 ฉบับ ผลอยู�ระหว�าง
การศึกษาทดลอง  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
- คะแนนความพึงพอใจของผู�
ทดสอบผลิตภัณฑ-คาราเมลน้ําตาล
โตนดบรรจุในรีทอร-ทเพาช- ไม�น�อย
กว�า 4.00 (ชอบมาก) ผลอยู�ระหว�าง
การศึกษาทดลอง  
 
7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 
อยู�ระหว�างการศึกษาทดลอง (ไตร
มาส 2)  
 
7.4 เชิงงบประมาณ - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
150,000 บาท เบิกงวดที่ 1 ร�อยละ 
40 (60,000 บาท)  

150,000.00   9.1 ศึกษาพฤติกรรม 
ทัศนคติ และความ
ต�องการของผู�บริโภคที่
มีต�อผลิตภณัฑ-คารา
เมลน้ําตาลโตนดบรรจุ
ในรีทอร-ทเพาช- 
(ดําเนินการเสรจ็สิ้น
แล�ว)  
9.2 พัฒนาสูตรคารา
เมลน้ําตาลโตนดที่
เหมาะสม สําหรับผลติ
ผลิตภณัฑ-คาราเมล
น้ําตาลโตนดสําเร็จรูป 
(อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ)  

10.1 ทราบถึง
ข�อมูลเบื้องต�นของ
ผู�ทําแบบสอบถาม 
พฤติกรรม 
ทัศนคติ และ
ความต�องการของ
ผู�บริโภคที่มีต�อ
ผลิตภณัฑ-คารา
เมลน้ําตาลโตนด
บรรจุในรีทอร-ท
เพาช- ซึ่งได�รับการ
ตอบรับของ
ผู�บริโภคที่มีต�อ
ผลิตภณัฑ-ในเชิง
บวก มีความสนใจ
ในผลิตภัณฑ-คารา
เมลน้ําตาลโตนด
บรรจุในรีทอร-ท
เพาช-หากมีการ
ผลิตออกมา
จําหน�ายจริง 
เพราะจะทําให�เกิด
ผลิตภณัฑ-ใหม�ที่ยัง
ไม�เคยมีใน
ท�องตลาด และ

ขณะนี้เกิด
เหตุการณ-
วิกฤตการ
แพร�กระจาย
ของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
ทําให�
สถานศึกษา
ที่เป@น
สถานที่
ศึกษา
ทดลองหลัก
ไม�สามารถ
เข�าใช�งานได� 
ประกอบกับ
การเดินทาง
เพื่อส�ง
ตัวอย�างไป
ทดสอบ
ผลิตภณัฑ-/
ตัวอย�าง ไม�
สามารถทํา
ได�ในขณะนี้ 

หาก
เหตุการ
ณ-วิกฤต
การ
แพร�กระ
จายของ
เชื้อไวรัส
โคโรนา 
2,019 
(COVID-
19) 
คลี่คลาย
แล�ว 
ผู�ทํา
การศึกษ
าทดลอง
จะเร�ง
ดําเนินก
าร 
ดังต�อไป
นี้  
12.1 
ศึกษา
สภาวะ
การให�



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 30  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
150,000 บาท เบิกจ�ายจริง 60,000 
บาท คงเหลือ 90,000 บาท  

สามารถเก็บรักษา
ไว�ได�นานอีกด�วย  
10.2 อยู�ระหว�าง
การศึกษาทดลอง
หาสูตรที่เหมาะสม
สําหรับผลติ
ผลิตภณัฑ-คารา
เมลน้ําตาลโตนด
สําเรจ็รูป ซึ่ง
ขณะนี้ได�ทําการ
ทดลอง
เปรียบเทียบ
ตัวอย�างทั้ง 4 สูตร 
ได�แก� สตูรควบคุม 
(สูตรทางการค�าที่
ไม�ใส�สารปPองกัน
การตกผลึกของ
น้ําตาล) สตูรที่ใส�
สารปPองกันการตก
ผลึกของน้ําตาล 
สูตรที่ใส�ช£อคโก
แลตขาวแต�ไม�ใส�
สารปPองกันการตก
ผลึกของน้ําตาล 
และสตูรที่ใส�ช£อค

จึงทําให�การ
ดําเนินการ
ต�องชะลอ
ออกไป
จนกว�า
เหตุการณ-
วิกฤตนี้จะ
คลี่คลาย  

ความ
ร�อนที่
เหมาะส
มในการ
ผลิต
ผลิตภณั
ฑ-คารา
เมล
น้ําตาล
โตนด
บรรจุใน 
รีทอร-ท
เพาช- 
ทดสอบ
ทางด�าน
เคมี 
กายภาพ 
และ
จุลินทรี
ย-  
12.2 
ศึกษา
การ
ยอมรับ
ของ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

โกแลตขาวและใส�
สารปPองกันการตก
ผลึกของน้ําตาล 
และกําลังทดสอบ
หาความชอบของ
ผู�บริโภคที่มีต�อ
ตัวอย�างทั้ง 4 สูตร
การทดลอง เพื่อ
เปรียบเทียบหา
สูตรที่ได�รับการ
ยอมรับของ
ผู�บริโภคสูงที่สุด  

ผู�บริโภค
ที่มีต�อ
ผลิตภณั
ฑ-คารา
เมล
น้ําตาล
โตนด
บรรจุใน
รีทอร-ท
เพาช-  
12.3 
พัฒนา
ออกแบ
บฉลาก
บรรจุ
ภัณฑ-
ของ
ผลิตภณั
ฑ-คารา
เมล
น้ําตาล
โตนด
บรรจุใน
รีทอร-ท
เพาช-  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

12.4 
คํานวณ
ต�นทุน
การผลิต
ผลิตภณั
ฑ-คารา
เมล
น้ําตาล
โตนด
บรรจุใน
รีทอร-ท
เพาช-  
12.5 
ผลิต
ผลิตภณั
ฑ-คารา
เมล
น้ําตาล
โตนด
บรรจุใน
รีทอร-ท
เพาช-
เพื่อ
ออกจํา
หน�าย



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

จํานวน 
1,000 
ชิ้น 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ-จากมะพร�าว (100,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
4.1 เพื่อศึกษาการ
กระบวนการสกัดน้ํามัน
มะพร�าวสกัดเย็นที่ดีที่สุด  
4.2 เพื่อวิเคราะห-คุณภาพ
น้ํามันมะพร�าวที่ได�  
4.3 เพื่อศึกษากระบวนการ
ผลิตและวิเคราะห-สารอาหาร
ในแปPงมะพร�าว  
4.4 เพื่อทําผลิตภณัฑ-ต�นแบบ
จํานวน 2 ผลิตภณัฑ- ได�แก� 
น้ํามันมะพร�าว และแปPง
มะพร�าว  

5.1 บทความวิจัย
ตีพิมพ-เผยแพร�
อย�างน�อย 1 
บทความ  
5.2 ได�ผลติภณัฑ-
ต�นแบบจํานวน 2 
ผลิตภณัฑ- ได�แก� 
น้ํามันมะพร�าว 
จํานวน 50 ขวด 
และแปPงมะพร�าว
จํานวน 100 ถุง  

นักศึกษาได�
ศึกษาและ
ทดลองทํางาน
วิจัยและ
สามารถนําไปสู�
การผลิตใช�ใน
ครัวเรือนหรือ
จําหน�ายใน
ชุมชนได�  

7.1 ศึกษางานและออกแบบการ
ทดลอง  
7.2 บูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาการวัจัยทางเคมีให�แก�
นักศึกษา  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
100,000 บาท เบิกจ�ายจริง 0 บาท 
คงเหลือ 100,000 บาท  

100,000.00 0.00 มหาวิทยาลยัแจ�งผล
การจัดสรรทุนวิจัยเมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 
2563 จึงทําให�
สามารถดําเนินงานทํา
สัญญาวิจัยได�ทัน 
เนื่องจากผลกระทบ
โรคระบาด COVID-19  

  เนื่องจาก
ผลกระทบ
โรคระบาด 
COVID-19 
จึงยังไม�ได�ให�
นักศึกษามา
ลงมือทํา
วิจัย ขอ
ชะลอการ
เริ่มทํา
สัญญา
ออกไป  

ควรรอ
ให�โรค
ระบาด
หายขาด
เนื่องจา
กมีการ
ติดต�อ
ประสาน
งานกับ
นักศึกษ
า
โดยตรง
และยัง



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ต�องไปติ
ต�อ
ร�านค�า
ในตลาด
สด ซึ่ง
อาจ
เสี่ยงต�อ
สุขภาพ
ของ
นักศึกษ
าและผู�ที่
เกี่ยวข�อ
ง 

โครงการที่ 33 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค-ในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร-แห�งมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี (100,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
1. สร�างโอกาสทางการผลิต
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา นักวิจัยและ
อาจารย-ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
2. เพิ่มศักยภาพของการเป@น
สถาบันการศึกษาด�านการผลติ
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพได�รับการยอมรับทั้งใน

1. นักวิจัยด�าน
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี ภายใน
มหาวิทยาลยัมี
ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการ
เผยแพร�มากขึ้น  
2. วารสารยัง
สามารถคง

งานวิจัยที่
วารสารเผยแพร� 
ได�รับการอ�างอิง 
หรือนําไปใช�
ประโยชน-มาก
ยิ่งขึ้น  

เชิงปริมาณ  
- จํานวนของบทความวิจัยที่ได�รับ
การอ�างอิง (Citation)ในงานวิจัยที่
อยู�ในฐานข�อมูลระดับชาติและ
นานาชาติต�ออาจารย-ประจํา 2 เรือ่ง  
- จํานวนวารสารที่เผยแพร� ตาม
เกณฑ-มาตรฐาน สกอ.ระดับ 2 รอบ  
 
เชิงคุณภาพ  

100,000.00 10,500.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงานจัดทํา
วารสารออนไลน- และ
รับบทความอย�าง
ต�อเนื่อง 

การผลิตวารสาร
วิจัยเป@นงานที่
ประกอบด�วย
หลายขั้นตอน 
และต�องใช�ความ
ละเอียดเพื่อให�
งานที่เผยแพร�
ถูกต�องตาม
วิชาการมากที่สุด 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ระดับชาตหิรือนานาชาติ  
3. เป@นแหล�งเผยแพร�ที่มี
คุณภาพในการสนับสนุน
กิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษาด�านการเผยแพร�
ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
ของบุคลากร  

คุณภาพตาม
เกณฑ-การประเมิน
คุณภาพวารสาร
ของTCI  

- ความพึงพอใจต�อวารสาร
วิทยาศาสตร-ฯ ระดับ 4  
 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 100,000 
บาท เบิกจ�ายจริง 10,500 บาท 
คงเหลือ 89,500 บาท  

บุคลากรที่
เกี่ยวข�องต�องมี
ความเสยีสละเพื่อ
ส�วนรวมเป@น
เบื้องต�น จากการ
ร�วมกิจกรรมงาน
วิชาการทําให�
วารสารได�
บทความจาก
ภายนอกมากขึ้น 

กิจกรรมที่ 4 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120,000) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
1.สร�างโอกาสทางการผลิต
บทความของนักศึกษา 
อาจารย-และนักวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  
2.เพิ่มช�องทางในการเผยแพร�
บทความของนักศึกษา 
อาจารย-และนักวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  
3.เพิ่มศักยภาพของการเป@น
สถาบันการศึกษาด�านการผลติ
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพได�รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

ได�บทความ 
จํานวน 26 เรื่อง 
เพื่อจัดทําเล�มสาร
สารวิชาการ 1 
เล�ม  

เล�ม
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี 
และอยู�บทหน�า
เวปไซด- 
journal.pbru.a
c.th  

1. เชิงปริมาณ  
- จํานวนของบทความวิจัยที่ได�รับ
การอ�างอิง (Citation) ใน 
Refereed journal หรือใน
ฐานข�อมูลระดับชาติและนานาชาติ
ต�ออาจารย-ประจํา 2 เรื่อง ผลการ
ดําเนินงาน ยังไม�มีการอ�างอิง  
- จํานวนเล�มที่ลงตีพิมพ-เผยแพร�/ปb 
3 เล�ม/ปb ผลการดําเนินงาน 1 เล�ม  
 
2. เชิงคุณภาพ  
- ประเมินความพึงพอใจต�อการ
ให�บริการวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ระดบั 

120,000.00 60,000.00 บทความจํานวน 26 
เรื่อง ผ�านการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
บทความจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ และ
ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต�องของ
เนื้อหาพร�อมทั้งจัดทํา
รูปเล�ม ต�อไป  

รูปแบบการเขียน
บทความวิชาการ 
และบทความวิจยั  

  ในการ
ส�งตรวจ
บทควา
มต�อง
ทยอย
การ
จัดส�ง
เพื่อให�
ได�ผล
การ
ประเมิน
กลับมา
เป@น
รอบๆ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

3 ผลการดําเนินงาน ระดับ 3  
 
3. เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ร�อยละ 100 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 100 (เนื่องจาก
เป@นโครงการที่เริ่มที่ไตรมาส 2 และ
จะสิ้นสุดในไตรมาส 4 ดังนั้น ผลการ
ดําเนินจึงเป@นเฉพาะไตรมาส 2 
เท�านั้น)  
 
4. เชิงงบประมาณ - เบิกจ�าย
งบประมาณ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 50 (จาก
งบประมาณทั้งหมด)  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 50  
 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 120,000 
บาท เบิกจ�ายจริง 60,000 บาท 
คงเหลือ 60,000 บาท (คงเหลือเบิก
ไตรมาส 3 = 30,000 บาท และไตร
มาส 4 = 30,000 บาท) 

ไม�ควร
ส�งพร�อม
กัน
ทั้งหมด 

กิจกรรมที่ 6 ร�วมงานมหกรรมวิจยัแห�งชาติ 2563 (research expo 2020) (180,800) สถาบันวิจัยและส�งเสรมิศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในมหกรรมวิจัย
แห�งชาติ 2563 (research 
expo 2,020)  

เพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใน
มหกรรมวิจัย
แห�งชาติ 2563 
(research expo 
2020) 

ได�ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช�
ประโยชน- และ
ต�อยอดเชิง
พาณิชย-  

7.1 เชิงปริมาณ เพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
มหกรรมวิจัยแห�งชาติ 2563 
(research expo 2020) จํานวน 1 
ครั้ง /อยู�ระหว�างดําเนินการ  
7.2 เชิงคุณภาพ ได�นําเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป@นองค-
ความรู�ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 
ประเด็น / อยู�ระหว�างดําเนินการ  
7.3 เชิงเวลา 1 สัปดาห- 
ปbงบประมาณ พ.ศ.2563 /อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
7.4 เชิงงบประมาณ 180,800 /อยู�
ระหว�างดําเนินการ  
บรรลเุปPาหมายร�อยละ  
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
180,800 บาท เบิกจ�ายจริง 0 
คงเหลือ 180,800 บาท 

180,800.00 0.00         

กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค-ในระดับชาติหรือนานาชาติ (300,000) สถาบันวิจัยและส�งเสรมิศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อสนับสนุนการเผยแพร�
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค-ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลยั  

จํานวน
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมหรืองาน
สร�างสรรค-ที่ได�รับ
การเผยแพร�ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติที่อยู�ใน
ฐานข�อมูล TCI ISI 
SCOPUSหรือตาม
เกณฑ-มาตรฐานที่ 
ก.พ.อ.กําหนด  

จํานวนบทความ
วิจัยที่ได�รับการ
อ�างอิง 
(Citation) ใน 
Refereed 
Journal หรือใน
ฐานข�อมูลระดับ
นานาชาติ 
จํานวน 5 เรื่อง  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผลงานวิจยั/
นวัตกรรมหรืองานสร�างสรรค-ที่ได�รับ
การเผยแพร�ในระดับชาติและ
นานาชาติที่อยู�ในฐานข�อมูล TCI ISI 
SCOPUS หรือตามเกณฑ-มาตรฐาน
ที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวน 8 เรื่อง / 
อยู�ระหว�างดําเนินการ  
7.2 เชิงคุณภาพ จํานวนบทความ
วิจัยที่ได�รับการอ�างอิง (Citation) 
ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานข�อมูลระดับนานาชาติ จํานวน 5 
เรื่อง / อยู�ระหว�างดําเนินการ  
7.3 เชิงเวลา 1 ปbงบประมาณ พ.ศ.
2563 / อยู�ระหว�างดําเนินการ  
7.4 เชิงงบประมาณ 300,000.00 / 
อยู�ระหว�างดําเนินการ  
บรรลเุปPาหมายร�อยละ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
300,000.00 บาท เบิกจ�ายจริง 
181,292.00 คงเหลือ 114,316.00 
บาท  

300,000.00 181,292.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน  

      

ยุทธศาสตร%ที่ 5 การพัฒนาท=องถิ่น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

โครงการที่ 34 โครงการตามยุทธศาสตร-ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ- 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมชุมชนกุยเหนือ เพื่อการท�องเที่ยวเชิงประวัติศาตร- (70,000) สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 
4.1 เพื่อจัดเก็บข�อมูลเชิง
วัฒนธรรม พื้นที่ตําบลกุย
เหนือ อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ-  
4.2 เพื่อจัดทําข�อมูล
สารสนเทศเชิงวัฒนธรรม 
พื้นที่ตําบลกุยเหนือ อําเภอกุย
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ-  
4.3 เพื่อจัดทําเส�นทาง
ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่ตําบลกุยเหนือ อําเภอกุย
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ-  

เส�นทางท�องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่ตําบลกุย
เหนือ อําเภอกุย
บุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ-  

เส�นทาง
ท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได�รับ
การ
ประชาสมัพันธ-มี
นักท�องเที่ยว
เพิ่มขึ้นก�อให�เกิด
รายได�แก�คนใน
ชุมชน  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนชุมชนที่ได�รับการพัฒนา 1 
ชุมชน 
2. จํานวนนักศึกษาที่มีส�วนร�วมใน
การพัฒนาชุมชน 30 คน อยู�ระหว�าง
การขอขยายเวลาดําเนินการ
เนื่องจากสถานการณ-การแพร�
ระบาดของ ไวรสั CO-19 ซึ่งพื้นที่
ประจวบเป@นพื้นที่ที่วิกฤต  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. หนังสือองค-ความรู�ด�านวัฒนธรรม 
1 เล�ม 
2. จํานวนโครงการที่มีการบูรณา
การระหว�าง งานบริการวิชาการ 
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
งานการเรียนการสอน  1 โครงการ 
3. เส�นทางการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 1 เส�นทาง  
 
7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3  
 

70,000.00 0.00 ระยะที่ 1 การสํารวจ
ความต�องการ จาก
การลงพื้นที่ทําเวที
ประชาคมสํารวจความ
ต�องการของประชาชน
และสาํรวจข�อมลูพื้นที่
ตําบลกุยเหนือ อําเภอ
กุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ- ซึ่ง
เป@นพื้นที่เปPาหมาย
ของการพัฒนาท�องถิ่น
เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ-ใน
ปbงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2,562 พบว�า ตําบล
กุยเหนือ อําเภอกุยบุรี
เป@นพื้นที่ที่มี
ความสําคัญทางด�าน
ประวัติศาสตร-เป@น
เส�นทางเชื่อมโยงการ

อยู�ระหว�างการขอ
ขยายเวลา
ดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ-การ
แพร�ระบาดของ 
ไวรัส CO-19 ซึ่ง
พื้นที่ประจวบเป@น
พื้นที่ที่วิกฤต  

ควรมีการ
ปรับทิศทาง 
/ตัวชีวัด 
ระดับ
ยุทธศาสตร- 
ให�
สอดคล�อง
กับการ
ดําเนินงาน
ใน
สถานการณ-
ปaจจุบัน  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

7.4 เชิงงบประมาณ 70,000 บาท  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร........
70,000..............บาท เบิกจ�ายจริง
.............0................คงเหลือ 
...70,000.....บาท  

เดินทางจากเมือง
มะริดตะนาวศรีเข�า
เมืองกุยบุรีและผ�าน
ตําบลกุยเหนือก�อนจะ
เข�าเมืองปราณเพื่อ
เชื่อมโยงเข�าสู�กรุงศรี
อยุธยาในพื้นที่ตําบล
กุยเหนือมีแหล�ง
โบราณคดีที่สําคัญคือ
วัดเขาน�อยซึ่งเป@น
สถานที่เก็บรวบรวม
พระพุทธรูปโบราณ
เป@นจํานวนมาก
นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิต
ชุมชนซึ่งเป@นชาวบ�าน
พื้นถิ่นของเมืองกุยบุรี
มาตั้งแต�เดิมมภีูมิ
ปaญญาที่น�าสนใจ
นอกจากนี้ยังมีภูมิ
ทัศน-ที่มีความงดงาม
สามารถพัฒนา
เชื่อมโยงเป@นเส�นทาง
การท�องเที่ยวไทย
แลนด-รเิวอร-ร�าได� 
ประกอบกับการศึกษา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

แผนพัฒนาท�องถิ่น
ของตําบล พบว�าพื้นที่
มีความต�องการองค-
ความรู�ในการพัฒนา
ท�องถิ่นหลายด�าน 
รวมถึง ด�านการ
อนุรักษ-ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปaญญาท�องถิ่น ซึ่งได�
กําหนดไว�เป@น
ยุทธศาสตร-ในการ
พัฒนาพื้นที่ตําบลกุย
เหนือ ซึ่งจากการ
สํารวจข�อมลูและ
วิเคราะห-สถานการณ- 
พบว�า ชุมชนมี
วัฒนธรรมประเพณีที่
หลากหลายมี
เอกลักษณ-รวมถึงมี
ศิลปวัฒนธรรมที่โดด
เด�น ทั้งด�านสถานที่ 
ตํานาน ประเพณีต�างๆ 
แต�ยังไม�มีการรวบรวม
ข�อมูลภูมิปaญญา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ท�องถิ่น และผู�สืบทอด
ภูมิปaญญาดังกล�าวมี
อายุมากแล�วหากไม�มี
การเก็บข�อมูลโดย
เร�งด�วนจะไม�มีการ
ถ�ายทอดภูมิปaญญา
ไปสู�บุคคลรุ�นหลัง  

กิจกรรมที่ 5 การขยายผลชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการขยะตามศาสตร-พระราชา (100,000) สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อสร�าง
กระบวนการพัฒนาชุมชน
ต�นแบบสู�การเป@นศูนย-เรียนรู�
ชุมชน  
4.2 เพื่อสร�างรายได�แก�ชุมชน
จากการเป@นศูนย-เรยีนรู�  

เกิด
กระบวนการพัฒน
าชุมชนต�นแบบ  

สามารถนํา
กระบวนการพัฒ
นาไปสู�การขยาย
ผลต�อชุมชนอื่น
ได�  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนประชาชนที่มีส�วนร�วมใน
การพัฒนา 20 คน แกนนําชุมชน 
จํานวน 20 คนได�รับการพัฒนาโดย
ได�มีการไปศึกษาดูงานการจัดการ
ศูนย-การเรียนรู�ของชุมชนจัดการ
ขยะ จํานวน 2 แห�ง  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ศูนย-การเรยีนรู�ชุมชน 1 ศูนย- 
2. ชุมชน/หน�วยงานที่ได�รับการ
ขยายผล 2 ชุมชน/หน�วยงาน  
อยู�ระหว�างการดําเนินการขยายผล  
 
7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 4  
 
7.4 เชิงงบประมาณ 100,000 บาท  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 25  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร........
100,000..............บาท เบิกจ�ายจรงิ 
51,790 คงเหลือ ...48,210.....บาท  

100,000.00 51,790.00 จากการศึกษาดูงาน
ศูนย-การเรียนรู�ชุมชน
ต�นแบบการจัดการ
ขยะ ศูนย-เรยีนรู�ชุมชน
ปลอดขยะ บ�านป}าบุก 
ตําบลแม�แรง อําเภอ
ป}าซาง จังหวัดลําพูน 
และ ศูนย-เรียนรู�ชุมชน
บ�านป}าตึงงาม ตําบล
ป}าสัก อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ระหว�าง
วันที่ 17-19 ธันวาคม 
2562 ทําให�
คณะกรรมการชุมชน
ได�ร�วมกับวางแผน
ร�วมกันกับภาคี
เครือข�ายความร�วมมือ 
และจัดประชุมเพื่อทํา
ข�อตกลงทางความ
ร�วมมือในการจัดการ
ขยะ โดยมีการลงนาม
ความร�วมมือ ไปเมื่อ
วันที่ วันจันทร-ที่ ๒๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ ห�องประชุมราชภัฏ

ได�รับองค-ความรู�
ในหัวข�อ แนวทาง
ในการพัฒนา
ชุมชนจัดการขยะ 
แนวทางการ
พัฒนาชุมชน
จัดการขยะ ขอ
เสนอเป@น 2 ส�วน 
ได�แก�  
1) แนวทางการ
พัฒนาการ
ขับเคลื่อนงานจาก
ข�อจํากัดของการ
ทํางาน 
2) แนวทางพัฒนา
เพื่อนําไปสู�การ
เป@นชุมชนจัดการ
ขยะเตม็รูปแบบ  
 
5.1 แนวทางการ
พัฒนาการ
ขับเคลื่อนงานจาก
ข�อจํากัดของการ
ทํางาน จากการ
ประเมินผลและ

การ
ดําเนินการ
ไม�เป@นไป
ตามแผน
ดําเนินการ
ดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ-
การแพร�
ระบาดของ 
ไวรัส CO-
19  

ควรมี
การปรับ
ทิศทาง 
/ตัวชีวัด 
ระดับ
ยุทธศาส
ตร- ให�
สอดคล�
องกับ
การ
ดําเนินง
านใน
สถานกา
รณ-
ปaจจุบัน  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

สภา อาคารวิทยา
ภิรมย- มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เป@น
การบันทึกข�อตกลง
ความร�วมมือเพื่อสาน
พลังสร�างเครือข�าย
การบริหารจัดการขยะ
ภายในชุมชนและ
โรงเรียน ระหว�าง
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอท�า
ยาง สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
จังหวัดเพชรบุรี 
เทศบาลตาํบลท�ายาง 
อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนบ�าน
หนองแขม ตําบลท�า
ยาง อําเภอท�ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนสหกรณ-บํารุง
วิทย- ตําบลท�ายาง 
อําเภอท�ายาง จังหวัด

วิเคราะห-ข�อจํากัด
ของการขับเคลื่อน
งานการจัดการ
ขยะภายในชุมชน
หัวทุ�ง-ทุ�งพร�าว
พัฒนา พบว�า ยังมี
ข�อจํากัดในการ
พัฒนา และจาก
ข�อจํากัดข�างต�น
นําไปสู�แนว
ทางการแก�ไข
ปaญหาและการ
พัฒนาการการ
ขับเคลื่อนจัดการ
ขยะภายในชุมชน 
ได� ดังนี้ ข�อจํากัด 
แนวทางการ
พัฒนา  
1. ลักษณะส�วนตัว
ของบุคคลที่จะไม�
ชอบการเข�าร�วม
กิจกรรมแบบการ
สั่งการ ต�องมี
ความยินยอม
พร�อมใจในการเข�า



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพชรบุรี โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเนรญั
ชราราม ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ชุมชน
สหกรณ-พัฒนา หมู� 10 
ตําบลท�ายาง อําเภอ
ท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี และ ชุมชน
หัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา 
หมู� 8 ตําบลท�ายาง 
อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี และร�วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ดําเนินการเพื่อขยาย
ผล มีแผนดําเนินการ 
ดังนี้ กิจกรรม
ดําเนินการ ระยะเวลา 
ผู�รับผิดชอบ หมาย
เหตุ  
1.ประชุม
คณะกรรมการชุมชน
ทบทวนแผนการ
พัฒนาชุมชนและ
เชื่อมโยงนโยบายการ

ร�วมและความ
ยืดหยุ�นในการจัด
กิจกรรมต�างๆ  
1. ใช�หลักจิตวิทยา
ในการเสนอแนะ 
ชักชวน โดยใช�
ความสัมพันธ-
ระหว�างเครือญาติ
ในเบื้องต�น  
2. ประชาชนใน
รายครัวเรือนไม�มี
การจัดเก็บข�อมูล 
บันทึกข�อมูล ของ
ขยะแต�ละประเภท 
เพราะไม�เห็นถึง
ประโยชน-ของการ
บันทึกข�อมูล  
2. สร�างรูปแบบ
การจัดเก็บข�อมูล
และบันทึกข�อมูล
ให�กับครัวเรือน
โดยให�มีความ
เข�าใจง�ายสะดวก
ในการบันทึก
ข�อมูล  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

พัฒนาของ
มหาวิทยาลยัฯ 
ตุลาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  
2.จัดประชุมสร�าง
ความเข�าใจกับ
หน�วยงานภาคี
เครือข�ายเพื่อสร�าง
ความร�วมมือในการ
ขยายผล 8 มกราคม 
2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
ดําเนินการแล�ว  
3. ร�วมลงนาม
ข�อตกลงความร�วมมือ
ในการพัฒนาและ
สร�างเครือข�ายองค-กร
การจัดการขยะสู�
ชุมชนและโรงเรียน 27 
มกราคม 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  

3. ปaจจัยในด�าน
การเป@นแหล�งดู
งานที่มีความ
พร�อมรองรับผู�
ศึกษาดูงาน 
สถานที่/อุปกรณ-/
งบประมาณ  
3. บรรจุข�อเสนอ
ลงในแผนพัฒนา
ของชุมชนเพื่อ
เสนอขอ
งบประมาณ
พัฒนาท�องถิ่น  
4. เครื่องมือใน
การจัดการขยะ
ทั่วไปที่สามารถ
จัดการได�ครบ
วงจรในชุมชน  
4. ขอสนับสนุน
งบประมาณจาก
หน�วยงานที่
เกี่ยวข�องมา
เผยแพร�  
5. ข�อจํากัดเรื่อง
ช�วงเวลา/



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.จัดทําปฏิทินงาน/ขอ
อนุมัติงบประมาณ
ดําเนินงาน 3-5 
กุมภาพันธ- 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  
5. สํารวจ/จัดเก็บ 
รูปแบบการจัดการ
ขยะของเครือข�ายที่
ขยายผลเพื่อเป@น
ข�อมูลในการต�อยอด
และขยายผล 24 
กุมภาพันธ- 2563 4,6 
มีนาคม 2563 ชุมชน,
โรงเรียน,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
ดําเนินการแล�ว  
6.ถอดความรู�/
กระบวนการ เพื่อหา
นวัตกรรมในชุมชน/
รูปแบบการจัดการ
ขยะของชุมชนหัวทุ�ง-
ทุ�งพร�าวพัฒนา เพื่อ
นํารูปแบบสู�การขยาย

ระยะเวลาที่จะทํา
กิจกรรมร�วมกันใน
ชุมชน  
5. มีการประกาศ
และ
ประชาสมัพันธ-
การจัดกิจกรรม
ล�วงหน�าเพื่อให�
สมาชิกจัดการกับ
ภารกิจส�วนตัว 
และจัดกิจกรรม
หลังจากเสร็จสิ้น
ภารกิจ 6 โมงเย็น
เป@นต�นไป  
 
5.2 แนวทาง
พัฒนาเพื่อนําไปสู�
การเป@นชุมชน
จัดการขยะเตม็
รูปแบบ ชุมชนหัว
ทุ�ง-ทุ�งพร�าว
พัฒนา ได�กําหนด
เปPาหมายในการ
เป@นชุมชนจัดการ
ขยะเตม็รูปแบบ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ผล 26 กุมภาพันธ- 
2563 ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�ง
พร�าวพัฒนา,
สถาบันวิจัยฯ,คณะครุ
ศาสตร-,สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
ดําเนินการแล�ว  
7. สรุปข�อมูล/
นําเสนอข�อมูลจากการ
ถอดความรู�และรับฟaง
ข�อเสนอแนะจากภาคี
เครือข�ายเพื่อให�ได�
รูปแบบที่สามารถ
นําไปใช�ได�เหมาะสม
สําหรับเครือข�าย 9-11 
มีนาคม 2563 ทุก
หน�วยงาน ดําเนินการ
แล�ว  
8. พัฒนาเครือข�าย
การบริหารจัดการขยะ
โดยใช�วิธีการขยายผล
รูปแบบการจัดการ
ขยะที่ประสบ
ความสําเร็จ (รูปแบบ

โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่จะนําไปสู�
เปPาหมาย
ความสําเร็จ ดังนี้  
1) สร�างแรงจูงใจ
ให�ประชาชนใน
ชุมชนเข�าร�วม
โครงการจัดการ
ขยะทั่วทั้งชุมชน
โดยการจัด
สวัสดิการให�กับ
สมาชิกที่เข�าร�วม
อย�างทั่วถึง  
2) ประชาสัมพันธ-
แนวทางการ
จัดการและ
ความสําเร็จของ
ชุมชนเพื่อให�เกืด
ความตระหนัก
และความ
ภาคภูมิใจร�วมกัน  
3) จัดค�ายเยาวชน
เพื่อสร�างความ
ตระหนักให�กับ
เยาวชนและส�งต�อ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ที่ถอดองค-ความรู�) 
เลือกใช�ให�เหมาะสม
กับบริบทของแต�ละ
พื้นที่ โดยมีชุมชนหัว
ทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา 
เป@นพี่เลี้ยงแลกเปลีย่น
ประสบการณ- 
มีนาคม-พฤษภาคม 
2563 ทุกหน�วยงาน  
9.ให�ความรู�ด�าน
สาธารณสุขในชุมชน
และโรงเรียนควบคู�ไป
กับการดูแลสุขภาพ
ของนักเรียนและคนใน
ชุมชน โดยแบ�งการ
อบรมเป@น 2 ส�วน คือ 
สําหรับประชาชนและ
สําหรับนักเรียน 27-
28 มีนาคม 2563 
คณะพยาบาลศาสตร-,
สาธารณสุขอําเภอท�า
ยาง (032-461,545) 
สถาบันวิจัยฯ  
10. จัดกิจกรรม
ส�งเสริมวินัยการ

ความยั่งยืนให�กับ
คนรุ�นต�อไป  
4) จัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงาน
ตามวาระโอกาส
ต�างๆ และ
ประกาศเป@นแหล�ง
เรียนรู�การจัดการ
ขยะระดับประเทศ 
เพื่อ
ประชาสมัพันธ-
ชุมชน  
5) บริหารจัดการ
การจัดเก็บขยะ
ภายในชุมชนโดย
การลดปริมาณถัง
ขยะให�มีเพียงจุด
รวมเพียงจุดเดียว
ของชุมชน  
6) สร�างนักวิจัยใน
ชุมชน โดยคนใน
ชุมชนเป@นนักวิจัย
ชุมชนเก็บข�อมูล
ของชุมชนในทุก
มิติ  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

จัดการขยะ/การดูแล
สุขภาพตนเองแก�
นักเรียนในโรงเรียนที่
เข�าร�วมโครงการ และ
ประชาชนในชุมชน 
กุมภาพันธ-– 
กรกฎาคม 2563 ทุก
หน�วยงาน  
11. ออกแบบ/จัดทํา
แบบฟอร-ม/คู�มือการ
ติดตามผลดําเนินงาน
ของชุมชนและ
โรงเรียน กุมภาพันธ- 
2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  
12. โรงเรียนเข�าร�วม
ประกวดโครงการการ
จัดการขยะภายใน
สถานศึกษา 
กรกฎาคม 2563 โรง
เรียน,สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม,
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

13. ติดตามผล
ดําเนินงานด�านการ
จัดการขยะในชุมชน
และโรงเรียนและ
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ 1 ครั้ง/เดือน 
กุมภาพันธ- – 
กรกฎาคม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี โรงเรียน
,ชุมชน 
14. ประชาสัมพันธ-
เผยแพร�การ
ดําเนินงานของชุมชน
หัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา
และเครือข�ายที่ร�วม
ดําเนินการ เมษายน-
กรกฎาคม 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี,เทศบาล
ตําบลท�ายาง  

โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐานราก (ความยากจน) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ-และยกระดับการท�องเที่ยวชุมชนบ�านนายางสู�เส�นทางท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร- (250,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

อยู�ระหว�างการดําเนินงาน ขอ
เลื่อนจัดกิจกรรมเป@นเดือน 
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 

                  

กิจกรรมที่ 8 โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงด�วยศาสตร-พระราชา ผ�านแหล�งเรยีนรู�รอยเสดจ็รัชกาลที่ ๙ บ�านสองพี่น�อง แก�งกระจาน เพชรบุรี (238,990) สถาบันวิจัยและส�งเสรมิศิลปวัฒนธรรม / 
ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
กิจกรรมย�อยที่ 1  พัฒนา
ชุมชนต�นแบบการบริหาร
จัดการขยะชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�ง
พร�าวพัฒนา และขยายผลผล 
สู�ชุมชนและโรงเรยีนในจังหวัด
เพชรบุรี  
4. วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
4.1 เพื่อขยายผลรปูแบบการ
จัดการขยะสู�ชุมชนและ
โรงเรียนในพื้นที่ใกล�เคียง  
4.2 เพื่อสร�างเครือข�ายการ
พัฒนาและขยายผลการ
บริหารจัดการขยะ  

เกิดรูปแบบการ
จัดการขยะ  

สามารถนํา
รูปแบบสู�การ
พัฒนาและขยาย
ผลไปยังชุมชน
และโรงเรียน  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนประชาชนที่มีส�วนร�วมใน
การพัฒนา 60 คน 
2. จํานวนหน�วยงานที่เป@นเครือข�าย
ร�วมดําเนินการ 3 หน�วยงาน มี
เครือข�ายร�วมดําเนินการ ได�แก� 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท�ายาง 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจังหวัดเพชรบุรี เทศบาล
ตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนบ�านหนองแขม 
ตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนสหกรณ-บํารุงวิทย- 
ตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเน
รัญชราราม ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ชุมชน
สหกรณ-พัฒนา หมู� 10 ตําบลท�ายาง 
อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ 

120,000.00 0.00 สถาบันวิจัยฯ ได�
ดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนต�นแบบ
การบริหารจัดการขยะ
ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าว
พัฒนา และขยายผล
ผล สู�ชุมชนและ
โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบุรี จาก
แผนปฏิบัติการที่ได�
ดําเนินการร�วมกัน มี
ความก�าวหน�าของการ
ดําเนินการตามแผน 
อยู�ในขั้นที่ 7 ซึ่งจะ
ดําเนินการตามแผน
ต�อไป ดังนี้ กิจกรรม
ดําเนินการ ระยะเวลา 
ผู�รับผิดชอบ หมาย
เหตุ  
1.ประชุม

สถาบันวิจัยฯ ได�มี
การถอดบทเรยีน 
รูปแบบการ
บริหารจัดการ
ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�ง
พร�าวพัฒนาสู�
ชุมชนต�นแบบการ
จัดการขยะ โดย 
การนําเสนอ
บทเรียนแบ�ง
ออกเป@น 5 ตอน 
คือ  
1) บริบทชุมชน
ก�อนการพัฒนา
เป@นชุมชนจัดการ
ขยะ/ จุดเริ่มต�น
ของการพัฒนาสู�
ชุมชนจัดการขยะ  
2) รูปแบบ/วิธีการ
ในการขับเคลื่อน

การ
ดําเนินการ
ไม�เป@นไป
ตามแผน
ดําเนินการ
ดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ-
การแพร�
ระบาดของ 
ไวรัส CO-
19  

ควรมี
การปรับ
ทิศทาง 
/ตัวชีวัด 
ระดับ
ยุทธศาส
ตร- ให�
สอดคล�
องกับ
การ
ดําเนินง
านใน
สถานกา
รณ-
ปaจจุบัน  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา หมู� 8 
ตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. รูปแบบการจัดการขยะที่นําไป
ขยายผล 1 รูปแบบ 
2. ชุมชน/หน�วยงานที่ได�รับการ
ขยายผล 1 ชุมชน/2 โรงเรียน  
เกิดรูปแบบการจัดการขยะโดยเกิด
จากการถอดบทเรียน/ถอดรูปแบบ/
องค-ความรู�ของคณะทํางาน และจะ
นําไปสู�การขยายผลต�อไป 
รายละเอียดจะกล�าวใน องค-ความรู�
ที่ได�รับ  
 
7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 4  
 
7.4 เชิงงบประมาณ 120,000 บาท 
อยู�ระหว�างการเบิกจ�าย บรรลุ
เปPาหมายร�อยละ 50  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร........
120,000..............บาท เบิกจ�ายจรงิ 
0 คงเหลือ ...120,000.....บาท  

คณะกรรมการชุมชน
ทบทวนแผนการ
พัฒนาชุมชนและ
เชื่อมโยงนโยบายการ
พัฒนาของ
มหาวิทยาลยัฯ 
ตุลาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  
2.จัดประชุมสร�าง
ความเข�าใจกับ
หน�วยงานภาคี
เครือข�ายเพื่อสร�าง
ความร�วมมือในการ
ขยายผล 8 มกราคม 
2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
ดําเนินการแล�ว  
3. ร�วมลงนาม
ข�อตกลงความร�วมมือ
ในการพัฒนาและ
สร�างเครือข�ายองค-กร
การจัดการขยะสู�
ชุมชนและโรงเรียน 27 

ชุมชนจัดการขยะ  
3) ปaจจัยสู�
ความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนชุมชน
จัดการขยะ  
4) ผล
ความสําเร็จ/
ประโยชน-จากการ
ดําเนินการชุมชน
ปลอดขยะ  
5) แนวทางการ
พัฒนาชุมชน
จัดการขยะ จะ
นําเสนอเป@นโมเดล
โยภาพรวม ดังนี้  
หมายเหตุ : 
รูปเล�มผลการถอด
บทเรียนฉบับ
สมบูรณ-อยู�
ระหว�างการ
จัดพิมพ- หาก
ต�องการ
รายละเอียด
เพิ่มเตมิกรณุา
ติดต�อได�ที่ผู�จดัทํา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

มกราคม 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  
4.จัดทําปฏิทินงาน/ขอ
อนุมัติงบประมาณ
ดําเนินงาน 3-5 
กุมภาพันธ- 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  
5. สํารวจ/จัดเก็บ 
รูปแบบการจัดการ
ขยะของเครือข�ายที่
ขยายผลเพื่อเป@น
ข�อมูลในการต�อยอด
และขยายผล 24 
กุมภาพันธ- 2563 4,6 
มีนาคม 2563 ชุมชน,
โรงเรียน,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
ดําเนินการแล�ว  
6.ถอดความรู�/
กระบวนการ เพื่อหา
นวัตกรรมในชุมชน/

รายงาน  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

รูปแบบการจัดการ
ขยะของชุมชนหัวทุ�ง-
ทุ�งพร�าวพัฒนา เพื่อ
นํารูปแบบสู�การขยาย
ผล 26 กุมภาพันธ- 
2563 ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�ง
พร�าวพัฒนา,
สถาบันวิจัยฯ,คณะครุ
ศาสตร-,สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
ดําเนินการแล�ว  
7. สรุปข�อมูล/
นําเสนอข�อมูลจากการ
ถอดความรู�และรับฟaง
ข�อเสนอแนะจากภาคี
เครือข�ายเพื่อให�ได�
รูปแบบที่สามารถ
นําไปใช�ได�เหมาะสม
สําหรับเครือข�าย 9-11 
มีนาคม 2563 ทุก
หน�วยงาน ดําเนินการ
แล�ว  
8. พัฒนาเครือข�าย
การบริหารจัดการขยะ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

โดยใช�วิธีการขยายผล
รูปแบบการจัดการ
ขยะที่ประสบ
ความสําเร็จ (รูปแบบ
ที่ถอดองค-ความรู�) 
เลือกใช�ให�เหมาะสม
กับบริบทของแต�ละ
พื้นที่ โดยมีชุมชนหัว
ทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา 
เป@นพี่เลี้ยงแลกเปลีย่น
ประสบการณ- 
มีนาคม-พฤษภาคม 
2563 ทุกหน�วยงาน  
9.ให�ความรู�ด�าน
สาธารณสุขในชุมชน
และโรงเรียนควบคู�ไป
กับการดูแลสุขภาพ
ของนักเรียนและคนใน
ชุมชน โดยแบ�งการ
อบรมเป@น 2 ส�วน คือ 
สําหรับประชาชนและ
สําหรับนักเรียน 27-
28 มีนาคม 2563 
คณะพยาบาลศาสตร-,
สาธารณสุขอําเภอท�า



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ยาง (032-461,545) 
สถาบันวิจัยฯ  
10. จัดกิจกรรม
ส�งเสริมวินัยการ
จัดการขยะ/การดูแล
สุขภาพตนเองแก�
นักเรียนในโรงเรียนที่
เข�าร�วมโครงการ และ
ประชาชนในชุมชน 
กุมภาพันธ-– 
กรกฎาคม 2563 ทุก
หน�วยงาน  
11. ออกแบบ/จัดทํา
แบบฟอร-ม/คู�มือการ
ติดตามผลดําเนินงาน
ของชุมชนและ
โรงเรียน กุมภาพันธ- 
2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  
12. โรงเรียนเข�าร�วม
ประกวดโครงการการ
จัดการขยะภายใน
สถานศึกษา 
กรกฎาคม 2563 โรง
เรียน,สํานักงาน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม,
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ  
13. ติดตามผล
ดําเนินงานด�านการ
จัดการขยะในชุมชน
และโรงเรียนและ
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ 1 ครั้ง/เดือน 
กุมภาพันธ- – 
กรกฎาคม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี โรงเรียน
,ชุมชน 
14. ประชาสัมพันธ-
เผยแพร�การ
ดําเนินงานของชุมชน
หัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา
และเครือข�ายที่ร�วม
ดําเนินการ เมษายน-
กรกฎาคม 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี,เทศบาล
ตําบลท�ายาง 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ-สมุนไพรสู�มาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี (300,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
4.1 เพื่ออบรมให�ความรู�การ
จัดทําบัญชีครัวเรือน และการ
บันทึกข�อมูลรายรับรายจ�าย
ของชุมชน  
4.2 เพื่ออบรมบุคลิกภาพ 
(เตรียมความพร�อมการทํางาน
ในรีสอร-ทและการขาย
ผลิตภณัฑ-ชุมชน)  
4.3 เพื่อจัดทําผลิตภัณฑ-เพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพรในป}า
ชุมชนโค�งตาบาง ให�มีความ
หลากหลาย มีความน�าสนใจ  
4.4 เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลิตภณัฑ-และสินค�าของ
ชุมชนให�ได�มาตรฐานเพิ่ม
สูงขึ้น  

5.1 จํานวนบันทึก
ข�อตกลง (MOU 
ร�วมกับสถาน
ประกอบการ)  
5.2 จํานวน
ครัวเรือน
เปPาหมายที่เข�า
ร�วมกิจกรรม  
5.3 จํานวน
ผลิตภณัฑ-เพื่อ
สุขภาพจาก
สมุนไพรป}าชุมชน 
เช�น ลูกประคบ 
น้ํามันนวด พิมเสน
น้ํา ยาหม�อง สบู�
สมุนไพร สมุนไพร
ขัดหน�า สมุนไพรส
ปาขัดผิว และ
ผลิตภณัฑ-ชุมชน 
เป@นต�น  
5.4 จํานวน
ผลิตภณัฑ-เพื่อ
สุขภาพจาก
สมุนไพรป}าชุมชน

รายได�ของ
ครัวเรือน
กลุ�มเปPาหมายที่
เข�าร�วมโครงการ
เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

7.1 เชิงปริมาณ  
1) แผนการดําเนินกิจกรรมต�อเนื่อง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได�ให�กับชุมชนฐานราก
อย�างยั่งยืน 1 แผน ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 1 แผน  
2) จํานวนบันทึกข�อตกลง (MOU 
ร�วมกับสถานประกอบการ) 1 ฉบับ 
ผลการดําเนินงานยังไม�ได�ดาํเนินการ
เนื่องจากติดสถานการณ-โควิด-19  
3) จํานวนครัวเรือนเปPาหมายที่เข�า
ร�วมกิจกรรม 13 คน ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 13 คน  
4) จํานวนผลิตภัณฑ-เพื่อสุขภาพจาก
สมุนไพรป}าชุมชน เช�น ลูกประคบ 
น้ํามันนวด พิมเสนน้ํา ยาหม�อง สบู�
สมุนไพร สมุนไพรขัดหน�า 
สมุนไพรสปาขัดผิว และผลิตภัณฑ-
ชุมชน เป@นต�น ผลิตภณัฑ- (จํานวน 
1,000 ชิ้น) ผลการดําเนินงาน
เท�ากับ 7 ผลิตภัณฑ-  
5) จํานวนผลิตภัณฑ-เพื่อสุขภาพจาก
สมุนไพรป}าชุมชน ที่ได�รับการรับรอง
มาตรฐาน อย�างน�อย 2 ผลิตภณัฑ- 

300,000.00 181,450.00 จัดอบรมอบรมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 
การอบรมบุคลิกภาพ 
(เตรียมความพร�อม
การทํางาน ในรีสอร-ท) 
ระหว�างวันที่ 12 – 13 
มีนาคม 2563 และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําผลิตภณัฑ-เพื่อ
สุขภาพ จากสมุนไพร 
และการจัดจําหน�าย
ผลิตภณัฑ- ระหว�าง
วันที่ 18 – 20 มีนาคม 
2563 ทั้ง 2 กิจกรรม 
ดําเนินการเสร็จสิ้น
เรียบร�อยแล�ว  

10.1 ชาวบ�าน
ได�รับความรู�ความ
เข�าใจในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน  
10.2 ชุมชนใน
ครัวเรือนได�รับ
ความรู�ในการ
ยกระดับ
ผลิตภณัฑ-และ
สินค�าชุมชน  
10.3 ชุมชนใน
ครัวเรือนได�รับ
ความรู�ในการทํา
ตลาดออนไลน- 
การทําเว็บไซต- 
การ
ประชาสมัพันธ- 
ช�องทางการตลาด 
และเทคนิคการจัด
จําหน�าย
ผลิตภณัฑ-เพื่อ
สุขภาพ ให�เกิด
รายได�เพิ่มขึ้นใน
ครัวเรือนและ

เกิด
สถานการณ-
โควิด-19 ทํา
ให�การ
ดําเนิน
หยุดชะงัก 
การ
ดําเนินงาน
ไม�ต�อเนื่อง 
หมอนวด
ขาดรายได�
จากอาชีพ
เสรมิด�าน
นวด  

สถานกา
รณ-โค
วิด-19 
สงบลง 
โครงกา
รที่วาง
ไว�
สามารถ
ดําเนินก
ารต�อได�
และ
เปลี่ยน
วิกฤตให�
เป@น
โอกาส
ในด�าน
การ
ท�องเที่ย
ว 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ที่ได�รับการรับรอง
มาตรฐาน  
5.5 ร�อยละรายได�
ของครัวเรือน
กลุ�มเปPาหมายที่
เข�าร�วมโครงการ
เพิ่มขึ้น  
5.6 จํานวน
นักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได�
ให�กับชุมชนฐาน
รากต�อจํานวน
นักศึกษาใน
รายวิชาที่
เกี่ยวข�อง  
5.7 จํานวนแลนด-
มาร-คสถานที่
ท�องเที่ยวเขต
ชุมชนโค�งตาบาง 
อําเภอท�ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี  

ผลการดําเนินงานเท�ากับ ได�รับการ
รับรอง 6 ผลิตภัณฑ-  
6) ร�อยละรายได�ของครัวเรือน
กลุ�มเปPาหมายที่เข�าร�วมโครงการ
เพิ่มขึ้น ไม�น�อยกว�า 15 ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ ยังไม�ได�
ดําเนินการเนื่องจากติดสถานการณ-
โควิด-19  
7) ช�องทางการจัดจําหน�าย
ผลิตภณัฑ-และสินค�าชุมชน เช�น เพจ
เฟสบุ£ค เว็บไซต- รพสต. เป@นต�น 
อย�างน�อย 3 ช�องทาง ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ ยังไม�ได�
ดําเนินการเนื่องจากติดสถานการณ-
โควิด-19  
8) จํานวนรายวิชาในหลักสตูรที่มี
การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได�ให�กับคนในชุมชน 
รายวิชาดังนี้ - รายวิชาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร- (รหัสวิชา 7,094,705) 
นักศึกษา 16 คน - รายวิชาธุรกิจส
ปากับการประยุกต-ใช�ในงานแพทย-
แผนไทย (รหัสวิชา 8,033,201) 
นักศึกษา 19 คน - รายวิชาการนวด

ชุมชน  
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ไทย (รหัสวิชา 8,032,502) 
นักศึกษา 16 คน ผลการดําเนินงาน
เท�ากับ บูรณาการไปแล�ว 2 รายวิชา
และยังไม�ได�ดําเนินการต�อเนื่อง
เนื่องจากติดสถานการณ-โควิด-19 
9) จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได�ให�กับชุมชนฐานราก
ต�อจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข�อง 30 คน ผลการดําเนินงาน
เท�ากับ ดําเนินการไปแล�วื10 คน ใน
การลงพื้นที่ และยังไม�ได�ดําเนินการ
ต�อเนื่องเนื่องจากติดสถานการณ-โค
วิด-19  
10) จํานวนแลนด-มาร-คสถานที่
ท�องเที่ยวเขตชุมชนโค�งตาบาง 
อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 
แหล�ง ผลการดําเนินงานเท�ากับ ยัง
ไม�ได�ดําเนินการต�อเนื่องเนื่องจากติด
สถานการณ-โควิด-19  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1) ชาวบ�านได�รับความรู�ความเข�าใจ
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ร�อยละ 
80 ผลการดําเนินงานเท�ากับ ร�อยละ 
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80  
2) ชุมชนในครัวเรือนได�รับความรู�ใน
การยกระดับผลิตภัณฑ-และสินค�า
ชุมชน ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
เท�ากับ ร�อยละ 80  
3) ชุมชนในครัวเรือนได�รับความรู�ใน
การทําตลาดออนไลน- การทํา
เว็บไซต- การประชาสัมพันธ- ช�องทาง
การตลาด และเทคนิคการจัด
จําหน�ายผลิตภัณฑ-เพื่อสุขภาพ ให�
เกิดรายได�เพิ่มขึ้นในครัวเรือนและ
ชุมชน ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
เท�ากับ ยังไม�ได�ดําเนินการต�อเนื่อง
เนื่องจากติดสถานการณ-โควิด-19  
4) ชุมชนได�รับความรู�แลนด-มาร-ค
สถานที่ท�องเที่ยวเขตชุมชนโค�งตา
บาง อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานเท�ากับ 
ยังไม�ได�ดําเนินการต�อเนื่องเนื่องจาก
ติดสถานการณ-โควิด-19  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
300,000 บาท เบิกจ�ายจริง 
181,450 คงเหลือ 118,550 บาท  

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการขยะ ชุมชนหัวทุ�ง - ทุ�งพร�าวพัฒนา และการขยายผลสู�ชุมชนอื่นในจังหวัดเพชรบุรี (120,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
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4.1 เพื่อขยายผลรปูแบบการ
จัดการขยะสู�ชุมชนและ
โรงเรียนในพื้นที่ใกล�เคียง  
4.2 เพื่อสร�างเครือข�ายการ
พัฒนาและขยายผลการ
บริหารจัดการขยะ  

เกิดรูปแบบการ
จัดการขยะ  

สามารถนํา
รูปแบบสู�การ
พัฒนาและขยาย
ผลไปยังชุมชน
และโรงเรียน  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนประชาชนที่มีส�วนร�วมใน
การพัฒนา 60 คน 
2. จํานวนหน�วยงานที่เป@นเครือข�าย
ร�วมดําเนินการ 3 หน�วยงาน มี
เครือข�ายร�วมดําเนินการ ได�แก� 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท�ายาง 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมจังหวัดเพชรบุรี เทศบาล
ตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนบ�านหนองแขม 
ตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนสหกรณ-บํารุงวิทย- 
ตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเน
รัญชราราม ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ชุมชน
สหกรณ-พัฒนา หมู� 10 ตําบลท�ายาง 
อําเภอท�ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ 
ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา หมู� 8 
ตําบลท�ายาง อําเภอท�ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  

120,000.00   สถาบันวิจัยฯ ได�
ดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนต�นแบบ
การบริหารจัดการขยะ
ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าว
พัฒนา และขยายผล
ผล สู�ชุมชนและ
โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบุรี จาก
แผนปฏิบัติการที่ได�
ดําเนินการร�วมกัน มี
ความก�าวหน�าของการ
ดําเนินการตามแผน 
อยู�ในขั้นที่ 7 ซึ่งจะ
ดําเนินการตามแผน
ต�อไป ดังนี้ กิจกรรม
ดําเนินการ ระยะเวลา 
ผู�รับผิดชอบ หมาย
เหตุ  
1.ประชุม
คณะกรรมการชุมชน
ทบทวนแผนการ
พัฒนาชุมชนและ
เชื่อมโยงนโยบายการ
พัฒนาของ

สถาบันวิจัยฯ ได�มี
การถอดบทเรยีน 
รูปแบบการ
บริหารจัดการ
ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�ง
พร�าวพัฒนาสู�
ชุมชนต�นแบบการ
จัดการขยะ โดย 
การนําเสนอ
บทเรียนแบ�ง
ออกเป@น 5 ตอน 
คือ  
1) บริบทชุมชน
ก�อนการพัฒนา
เป@นชุมชนจัดการ
ขยะ/ จุดเริ่มต�น
ของการพัฒนาสู�
ชุมชนจัดการขยะ  
2) รูปแบบ/วิธีการ
ในการขับเคลื่อน
ชุมชนจัดการขยะ  
3) ปaจจัยสู�
ความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนชุมชน
จัดการขยะ  

การ
ดําเนินการ
ไม�เป@นไป
ตามแผน
ดําเนินการ
ดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ-
การแพร�
ระบาดของ 
ไวรัส CO-
19  

ควรมี
การปรับ
ทิศทาง 
/ตัวชีวัด 
ระดับ
ยุทธศาส
ตร- ให�
สอดคล�
องกับ
การ
ดําเนินง
านใน
สถานกา
รณ-
ปaจจุบัน  
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1. รูปแบบการจัดการขยะที่นําไป
ขยายผล 1 รูปแบบ 
2. ชุมชน/หน�วยงานที่ได�รับการ
ขยายผล 1 ชุมชน/2 โรงเรียน  
เกิดรูปแบบการจัดการขยะโดยเกิด
จากการถอดบทเรียน/ถอดรูปแบบ/
องค-ความรู�ของคณะทํางาน และจะ
นําไปสู�การขยายผลต�อไป 
รายละเอียดจะกล�าวใน องค-ความรู�
ที่ได�รับ  
 
7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 4  
 
7.4 เชิงงบประมาณ 120,000 บาท 
อยู�ระหว�างการเบิกจ�าย  
 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 50  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร........
120,000..............บาท เบิกจ�ายจรงิ 
0 คงเหลือ ...120,000.....บาท  

มหาวิทยาลยัฯ 
ตุลาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  
2.จัดประชุมสร�าง
ความเข�าใจกับ
หน�วยงานภาคี
เครือข�ายเพื่อสร�าง
ความร�วมมือในการ
ขยายผล 8 มกราคม 
2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
ดําเนินการแล�ว  
3. ร�วมลงนาม
ข�อตกลงความร�วมมือ
ในการพัฒนาและ
สร�างเครือข�ายองค-กร
การจัดการขยะสู�
ชุมชนและโรงเรียน 27 
มกราคม 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  
4.จัดทําปฏิทินงาน/ขอ

4) ผล
ความสําเร็จ/
ประโยชน-จากการ
ดําเนินการชุมชน
ปลอดขยะ  
5) แนวทางการ
พัฒนาชุมชน
จัดการขยะ จะ
นําเสนอเป@นโมเดล
โยภาพรวม ดังนี้  
หมายเหตุ : 
รูปเล�มผลการถอด
บทเรียนฉบับ
สมบูรณ-อยู�
ระหว�างการ
จัดพิมพ- หาก
ต�องการ
รายละเอียด
เพิ่มเตมิกรณุา
ติดต�อได�ที่ผู�จดัทํา
รายงาน  
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อนุมัติงบประมาณ
ดําเนินงาน 3-5 
กุมภาพันธ- 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ดําเนินการ
แล�ว  
5. สํารวจ/จัดเก็บ 
รูปแบบการจัดการ
ขยะของเครือข�ายที่
ขยายผลเพื่อเป@น
ข�อมูลในการต�อยอด
และขยายผล 24 
กุมภาพันธ- 2563 4,6 
มีนาคม 2563 ชุมชน,
โรงเรียน,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
ดําเนินการแล�ว  
6.ถอดความรู�/
กระบวนการ เพื่อหา
นวัตกรรมในชุมชน/
รูปแบบการจัดการ
ขยะของชุมชนหัวทุ�ง-
ทุ�งพร�าวพัฒนา เพื่อ
นํารูปแบบสู�การขยาย
ผล 26 กุมภาพันธ- 
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2563 ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�ง
พร�าวพัฒนา,
สถาบันวิจัยฯ,คณะครุ
ศาสตร-,สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
ดําเนินการแล�ว  
7. สรุปข�อมูล/
นําเสนอข�อมูลจากการ
ถอดความรู�และรับฟaง
ข�อเสนอแนะจากภาคี
เครือข�ายเพื่อให�ได�
รูปแบบที่สามารถ
นําไปใช�ได�เหมาะสม
สําหรับเครือข�าย 9-11 
มีนาคม 2563 ทุก
หน�วยงาน ดําเนินการ
แล�ว  
8. พัฒนาเครือข�าย
การบริหารจัดการขยะ
โดยใช�วิธีการขยายผล
รูปแบบการจัดการ
ขยะที่ประสบ
ความสําเร็จ (รูปแบบ
ที่ถอดองค-ความรู�) 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เลือกใช�ให�เหมาะสม
กับบริบทของแต�ละ
พื้นที่ โดยมีชุมชนหัว
ทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา 
เป@นพี่เลี้ยงแลกเปลีย่น
ประสบการณ- 
มีนาคม-พฤษภาคม 
2563 ทุกหน�วยงาน  
9.ให�ความรู�ด�าน
สาธารณสุขในชุมชน
และโรงเรียนควบคู�ไป
กับการดูแลสุขภาพ
ของนักเรียนและคนใน
ชุมชน โดยแบ�งการ
อบรมเป@น 2 ส�วน คือ 
สําหรับประชาชนและ
สําหรับนักเรียน 27-
28 มีนาคม 2563 
คณะพยาบาลศาสตร-,
สาธารณสุขอําเภอท�า
ยาง (032-461,545) 
สถาบันวิจัยฯ  
10. จัดกิจกรรม
ส�งเสริมวินัยการ
จัดการขยะ/การดูแล



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

สุขภาพตนเองแก�
นักเรียนในโรงเรียนที่
เข�าร�วมโครงการ และ
ประชาชนในชุมชน 
กุมภาพันธ-– 
กรกฎาคม 2563 ทุก
หน�วยงาน  
11. ออกแบบ/จัดทํา
แบบฟอร-ม/คู�มือการ
ติดตามผลดําเนินงาน
ของชุมชนและ
โรงเรียน กุมภาพันธ- 
2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  
12. โรงเรียนเข�าร�วม
ประกวดโครงการการ
จัดการขยะภายใน
สถานศึกษา 
กรกฎาคม 2563 โรง
เรียน,สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม,
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ  
13. ติดตามผล



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ดําเนินงานด�านการ
จัดการขยะในชุมชน
และโรงเรียนและ
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ 1 ครั้ง/เดือน 
กุมภาพันธ- – 
กรกฎาคม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี โรงเรียน
,ชุมชน 
14. ประชาสัมพันธ-
เผยแพร�การ
ดําเนินงานของชุมชน
หัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา
และเครือข�ายที่ร�วม
ดําเนินการ เมษายน-
กรกฎาคม 2563 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี,เทศบาล
ตําบลท�ายาง 

กิจกรรมที่ 13 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ�มเกษตรอินทรีย- จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ- (250,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อพัฒนากลุ�มเกษตร
ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบุรี  
2. เพื่อส�งเสรมิให�กลุ�มเกษตร
อินทรีย-จังหวัดเพชรบุรี
สามารถบริหารจัดการได�อย�าง
สมดลุ  

    เชิงปริมาณ  
1. จํานวนครัวเรือนที่เข�าร�วม
โครงการ เปPาหมาย 50 ครัวเรือน 
ผลการดําเนินงาน 50 ครัวเรือน  
2. ร�อยละของครัวเรือนที่เข�าร�วม
โครงการพ�นเกณฑ-ความยากจนและ
หรือยกระดับรายได�เปPาหมายร�อยละ 
60 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 60  
3. ร�อยละรายได�ของครัวเรือน
กลุ�มเปPาหมายที่เข�าร�วมโครงการ
เพิ่มขึ้นเปPาหมายมาากว�าหรือเท�ากับ
ร�อยละ15 ผลการดําเนินงาน ร�อย
ละ 15  
4. จํานวนผู�ผ�านการอบรมการเป@น
ผู�ตรวจแปลงเปPาหมายร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงานร�อยละ80  
5. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการกับ
การยกระดับชุมชนเปPาหมาย มากว�า
หรือเท�ากับรายวิชา 2ผลการ
ดําเนินงาน 2 รายวิชา  
6. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น
และยกระดับรายได�ชุมชนต�อจํานวน
นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข�อง
เปPาหมาย 22 คน ผลการดาํเนินงาน 

250,000.00 111,050.00 ดําเนินการอบรมไป
แล�ว 2 กิจกรรมและ
ยังเหลืออีก 2 
กิจกรรมที่จะต�อง
ดําเนินการแต�
เนื่องจากสถานการณ-
โควิด-19 จึงต�องเลื่อน
การจัดกิจกรรมไป
ก�อน  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

10 คน  
 
เชิงคุณภาพ 1. ประชาชนที่เข�าร�วม
โครงการมคีุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งกาย
และใจ สติปaญญา อารมณ-และสังคม
เปPาหมาย ร�อยละ70 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ70  
 
เชิงเวลา 1.โครงการแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 3 ผล
การดําเนินงาน ไตรมาส 3  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
250,000บาท เบิกจ�ายจริง 
111,050...คงเหลือ ......138,950....
บาท  

กิจกรรมที่ 18 การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร�างมูลค�าเพิ่มสินค�าเกษตร บ�านกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ- (399,800) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
หมู�บ�านต�นแบบเกษตร
ปลอดภัยการปลูกหน�อไม�ฝรั่ง
สู�การค�าเชิงพาณิชย-  
2.วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
1. เพื่อเพิ่มรายได� ลดรายจ�าย
ให�แก�เกษตรกรในชุมชนปลูก
ผักกุยเหนือ ตําบลกุยเหนือ 
อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ-  
2. เพื่อพัฒนาสินค�าผักสด
โดยเฉพาะหน�อไม�ฝรั่ง ให�มี
มูลค�าเพิ่มขึ้นโดยการใช�บรรจุ
ภัณฑ-และการแปรรูปเป@น
ผลิตภณัฑ-ขนมขบเคี้ยวที่มี
มูลค�าสูงขึ้น  
3. เพื่อเพิ่มช�องทางการตลาด
สินค�าเกษตรของชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนให�มากขึ้น  

5.1 จํานวน
ผลิตภณัฑ-ที่มี
มูลค�าเพิ่มขึ้นอย�าง
น�อย 2 ผลิตภณัฑ-  
5.2 จํานวนแปลง
สาธิตแก�ปaญหา
โรคหน�อไม�ฝรั่ง 1 
แปลง  
5.3 จํานวนผัก
สวนครัวที่ได�รับ
การตรวจสารเคมี
ฆ�าแมลงปนเป��อน
ที่เป@นอันตราย 1 
ชนิด  

รายได�ของ
เกษตรกร
กลุ�มเปPาหมาย
เพิ่มขึ้นร�อยละ 
15  

เชิงปริมาณ  
1. จํานวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยร�วม
แก�ปaญหา เปPาหมาย1 ชุมชน  
2. จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาเข�า
ให�ความรู� พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปPาหมาย 15 ครัวเรือน  
3. จํานวนรายวิชาในหลักสตูรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได� เปPาหมาย3วิชา  
4. ร�อยละนักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได�ให�กับชุมชน 
เปPาหมาย ของชั้นปb (> 5 คน) 
20.00  
5. จํานวนผลิตภัณฑ-ที่มีมลูค�าเพิ่มขึ้น 
เปPาหมายอย�างน�อย 2 ผลิตภัณฑ-  
6. ข�าวเกรียบหน�อไม�ฝรั่ง/แยม
มะเขือเทศ เปPาหมาย500 ชิ้น  
7. หน�อไม�ฝรั่งสดในบรรจุภณัฑ-ที่มี
มูลค�าเพิ่มขึ้น เปPาหมาย5,000 ชิ้น  
8. จํานวนแปลงสาธิตแก�ปaญหาโรค
ในหน�อไม�ฝรั่งที่มีปPาย มรภ.พบ. 
เปPาหมาย 1 แปลง  
9. รายได�ของเกษตรกร

399,800.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินการ
ตามโครงการฯ 
เนื่องจากรอการเซ็น
อนุมัติโครงการ ฯ จาก
ผู�บริหารของ
มหาวิทยาลยัจนถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ- 
2563 และมีการ
เปลี่ยนรหัส
งบประมาณระหว�าง
ปbงบประมาณ ทําให�
ต�องรอรหัส
งบประมาณใหม�ตั้งแต�
ปลายเดือนกุมภาพันธ-
จนถึงสัปดาห-ที่ 3 ของ
เดือนมีนาคม ต�อมามี
สถานการณ-การ
ระบาดของไวรัสโควิด 
19 ทําให�มีการ
ประกาศป=ดทําการ
ของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต�วันที่ 24 มีนาคม 
จึงไม�สามารถเริ่ม
ดําเนินโครงการได�  

ยังไม�ได�ดําเนิน
โครงการ ฯ จึงยัง
ไม�สามารถสรุป
องค-ความรู�ได�  

การเซ็น
อนุมัติ
โครงการฯ 
ล�าช�าจนถึง
ต�นเดือน
กุมภาพันธ-
จึงได�รับ
อนุมัติ มีการ
เปลี่ยนรหัส
งบประมาณ
ประจําปb จึง
ต�องรอรหัส
งบประมาณ
ใหม�
ประมาณ 2-
3 สัปดาห- 
และเกิด
สถานการณ-
ระบาดของ
ไวรัสโควิด 
19 ทําให�มี
ประกาศการ
ป=ดทําการ
ของ
มหาวิทยาลั

ผู�บริหาร
แต�ละ
ฝ}ายของ
มหาวิท
ยาลัย 
ควรมี
การปรับ
การ
ตรวจสอ
บและ
เซ็น
อนุมัติ
โครงกา
ร ฯ จน
สามารถ
นํามา
ดําเนิน
โครงกา
รได�
ภายใน 
ไตรมาส
แรกของ
ปbงบประ
มาณ อยู�
ระหว�าง



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กลุ�มเปPาหมายเพิ่มขึ้น เปPาหมาย 
ร�อยละ 15  
10. ร�อยละของครัวเรือนที่เข�าร�วม
โครงการพ�นเกณฑ-ความยากจนและ
ยกระดับรายได� เปPาหมาย ร�อยละ 
60.00  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ชนิดของผักสวนครัวที่ได�รับการ
ตรวจการปนเป��อนสารเคมีเป@น
อันตราย เปPาหมาย1 ชนิด  
2. ประชาชนในชุมชนที่เข�าร�วม
โครงการมรีายได�สูงขึ้นและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น เปPาหมาย ร�อยละ 50  
 
เชิงเวลา 1. โครงการสําเร็จตาม
กําหนดเวลา เปPาหมาย ไตรมาส 3  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
399,800 บาท เบิกจ�ายจริง.....
0...........คงเหลือ .....399,800........
บาท  

ยจึงยังไม�ได�
เริ่มดาํเนิน
โครงการ ฯ  

การ
ดําเนินง
าน 

กิจกรรมที่ 20 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร�างชุมชนต�นแบบผู�เลีย้งไก�พื้นเมืองเพชรบุรีสู�การค�าเชิงพานิช (368,956) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1 เพื่อจัดทําข�อมูล
กระบวนการเลี้ยงไก� ต�นทุน
การผลิตและรายได�ของ
วิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไก�พื้นเมือง
เพชรบุรี” ต.ไร�ส�ม อ.เมือง จ.
เพชรบุรี  
4.2 เพื่อยกระดับระบบการ
เลี้ยงไก�ของวิสาหกิจ “ผู�เลี้ยง
ไก�พื้นเมืองเพชรบุรี”ต.ไร�ส�ม 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ให�เกิด
มาตรฐานในระดับสากล  
4.3 เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ-ไก�
ของวิสาหกิจ “ผู�เลีย้งไก�
พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร�ส�ม อ.
เมือง จ.เพชรบุรี ในรูปแบบไก�
สด ไก�แปรรูป และเมนูอาหาร
จากไก� เพื่อจัดจําหน�าย
ผลิตภณัฑ-ไปยังตลาดผู�บริโภค 
และสามารถสร�างรายได�ที่
เพิ่มขึ้นให�ครัวเรือน 
(ผลิตภัณฑ-ไก�บรรจุกระป̈อง/
ซอง 500 ชิ้น โดยแบ�งให�กับ
ชุมชน 50 % (250 ชิ้น) เพื่อ
จัดจําหน�าย และแบ�งให�กับ
คณะวิทยาศาสตร-และ

1. จํานวน
ครัวเรือน
เปPาหมายที่เข�า
ร�วมกิจกรรม  
2. จํานวน
ผลิตภณัฑ-จากไก�  
3. จํานวนสูตร
เมนูอาหารจากไก�  
4. ร�อยละรายได�
ของครัวเรือน
กลุ�มเปPาหมายที่
เข�าร�วมโครงการ
เพิ่มขึ้น  
5. ร�อยละของ
ครัวเรือนที่เข�าร�วม
โครงการมีการ
ยกระดับรายได�
ครัวเรือน  
6. จํานวนรายวิชา
ในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ

รายได�ที่เพิ่มขึ้น
ในครัวเรือนของ
ชาวบ�านใน
วิสาหกิจ “ผู�
เลี้ยงไก�พื้นเมือง
เพชรบุรี”ต.ไร�
ส�ม อ.เมือง จ.
เพชรบุรี ส�งผล
ทําให�มีคุณภาพ
ชีวิตและวิถีชีวิต
ดีมากขึ้น 7. 
ตัวชี้วัด 
เปPาหมาย และ
ผลการ
ดําเนินงาน  

7.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนครัวเรือนเปPาหมายที่เข�า
ร�วมกิจกรรม 15 ครัวเรือน ผลได� 17 
ครัวเรือน  
- ผลิตภณัฑ-จากไก�ของวิสาหกิจ “ผู�
เลี้ยงไก�พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร�ส�ม 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี อย�างน�อย 2 
ผลิตภณัฑ- อยู�ระหว�างดําเนินการ 
(เลื่อนกําหนดการเนื่องจากการแพร�
ระบาดไวรสัโคโรนา 2019) และจะ
ดําเนินการเก็บข�อมูลในไตรมาส 3  
- เมนูอาหารจากไก�ของวิสาหกิจ “ผู�
เลี้ยงไก�พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร�ส�ม 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี อย�างน�อย 2 สตูร
อาหาร อยู�ระหว�างดําเนินการ 
(เลื่อนกําหนดการเนื่องจากการแพร�
ระบาดไวรสัโคโรนา 2019) และจะ
ดําเนินการเก็บข�อมูลในไตรมาส 3  
- ผลิตภณัฑ-จากไก�ของวิสาหกิจ “ผู�
เลี้ยงไก�พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร�ส�ม 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 500 ชิ้น อยู�
ระหว�างดําเนินการ (เลื่อน
กําหนดการเนื่องจากการแพร�ระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019) และจะ
ดําเนินการเก็บข�อมูลในไตรมาส 3  

368,956.00 85,140.60 กิจกรรมลงพื้นทีของ
คณะทํางานจากคณะ
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี เพื่อสํารวจ
กระบวนการเลี้ยงไก� 
ต�นทุนการผลิตและ
รายได�ของวิสาหกิจ 
“ผู�เลี้ยงไก�พื้นเมือง
เพชรบุรี” ต.ไร�ส�ม อ.
เมือง จ.เพชรบุรี 
จํานวน 1 วัน เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม พ.ศ. 
2563  

กิจกรรมลงพื้นที
ของคณะทํางาน
จากคณะ
วิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี เพื่อ
สํารวจ
กระบวนการเลี้ยง
ไก� ต�นทุนการผลติ
และรายได�ของ
วิสาหกิจ “ผู�เลี้ยง
ไก�พื้นเมือง
เพชรบุรี” ต.ไร�ส�ม 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
จํานวน 1 วัน เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 
สรุปผลการสํารวจ 
จํานวน 17 คน 
พบว�า ส�วนใหญ�
ผู�ตอบแบบสํารวจ
มีอายุมากกว�า 50 
ปb มีอาชีพรับจ�าง 
มีสมาชิกใน
ครอบครัว
ประมาณ 3-5 คน 

จาก
สถานการณ-
การแพร�
ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 
2019 และ
ประกาศ
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
เพชรบุรี 
เรื่อง 
มาตรการ
ปPองกัน
ความเสีย่ง
จากการแพร�
ระบาดของ
เชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
ฉบับที่ 5 ให�
มหาวิทยาลั
ยป=ดทําการ
ชั่วคราว 
ตั้งแต� 24 
มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

จากจาก
สถานกา
รณ-การ
แพร�
ระบาด
ของ
ไวรัสโค
โรนา 
2,019 
และ
ประกาศ
มหาวิท
ยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบุรี 
เรื่อง 
มาตรกา
รปPองกัน
ความ
เสี่ยง
จากการ
แพร�
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัสโค



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 50 % (250 ชิ้น) 
เพื่อจัดแสดงและมอบเป@นที่
ระลึกในกิจกรรมต�าง ๆ ของ
คณะวิทยาศาสตร-ฯ 
นิทรรศการสัปดาห-
วิทยาศาสตร-ฯ กิจกรรมตรวจ
เยี่ยมการเข�าดูงานของท�าน
องคมนตรี ฯลฯ เป@นต�น)  

รายได�ให�กับคนใน
ชุมชน  
7. จํานวน
นักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได�
ให�กับชุมชนฐาน
ราก  
8. ชาวบ�านได�รับ
ความรู�ความเข�าใจ
ของชาวบ�านใน
การอบรมและ
ทบทวน
กระบวนการผลติ
ตามมาตรฐาน
ฟาร-มเลี้ยงไก�เนื้อ
สําหรับ
ผู�ประกอบการ 
กระบวนการ
วิเคราะห-ต�นทุน-
รายได� และองค-
ความรู�การพัฒนา
ผลิตภณัฑ-และ
จัดทําผลิตภณัฑ- 

- ร�อยละรายได�ของครัวเรือน
กลุ�มเปPาหมายที่เข�าร�วมโครงการ
เพิ่มขึ้น ร�อยละ ≥15 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการและจะดําเนินการเก็บ
ข�อมูลในไตรมาส 3  
- ร�อยละของครัวเรือนที่เข�าร�วม
โครงการมีการยกระดับรายได�
ครัวเรือน (ของ 15 ครัวเรือน) ร�อย
ละ ≥60 อยู�ระหว�างดําเนินการและ
จะดําเนินการเก็บข�อมลูในไตรมาส 
3  
- จํานวนรายวิชาในหลักสตูรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได�ให�กับคนในชุมชน 
รายวิชา ≤1 อยู�ระหว�างดําเนินการ
และจะดําเนินการเก็บข�อมลูในไตร
มาส 3  
- จํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได�ให�กับชุมชนฐานราก 30 คน 
ไม�สามารถดําเนินการได� (เนื่องจาก
การแพร�ระบาดไวรสัโคโรนา (2019)  
 
7.2 เชิงคุณภาพ ชาวบ�านได�รับ

มีความรู�เรื่องบัญชี
ครัวเรือนแล�ว 
และเห็นประโยชน-
ของการทําบัญชี
ครัวเรือน ปaญหา
หลักคือผู�ตอบแบบ
สํารวจคิดว�าการ
ทําบัญชีครัวเรือน
มีความยุ�งยากและ
ทําให�เสียเวลา ทํา
ให�ขาดความ
ต�อเนื่องในการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน ผู�สํารวจ
ส�วนใหญ�ใช�
อุปกรณ-สื่อสารคือ
โทรศัพท-มือถือ
เป@นหลักในการ
เข�าถึงข�อมูล  

ถึงวันที่ 12 
เมษายน 
พ.ศ. 2563 
และ ฉบับที่ 
6 ให�
มหาวิทยาลั
ยขยายเวลา
ป=ดทําการ
ชั่วคราว 
ตั้งแต� 13 
เมษายน 
พ.ศ. 2,563 
จนถึงวันที่ 
30 เมษายน 
พ.ศ. 2563 
หรือจนกว�า
จะมี
ประกาศ
เปลี่ยนแปล
งเป@นอย�าง
อื่นนั้น 
ส�งผลให�การ
ดําเนิน
กิจกรรมต�อง
หยุดการ

โรนา 
2019 
ฉบับที่ 5 
ให�
มหาวิท
ยาลัยป=ด
ทําการ
ชั่วคราว 
ตั้งแต� 
24 
มีนาคม 
พ.ศ. 
2563 
ถึงวันที่ 
12 
เมษายน 
พ.ศ. 
2563 
และ 
ฉบับที่ 6 
ให�
มหาวิท
ยาลัย
ขยาย
เวลาป=ด



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 
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เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 
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ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

“ไก�พริบพรี” เพื่อ
จัดจําหน�าย  

ความรู�ความเข�าใจในการอบรมและ
ทบทวนกระบวนการผลิตตาม
มาตรฐานฟาร-มเลี้ยงไก�เนื้อสําหรับ
ผู�ประกอบการกระบวนการวิเคราะห-
ต�นทุน-รายได� และองค-ความรู�การ
พัฒนาผลิตภัณฑ-และจัดทํา
ผลิตภณัฑ- “ไก�พริบพรี” เพื่อจัด
จําหน�าย ร�อยละ 80 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ (เลื่อนกําหนดการอบรม
เนื่องจากการแพร�ระบาดไวรสัโคโร
นา 2019) และจะดําเนินการเก็บ
ข�อมูลในไตรมาส 3  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
368,956 บาท เบิกจ�ายจริง 
85,140.60 บาท คงเหลือ 
283,815.40 บาท  

ดําเนินงาน 
และไม�
สามารถ
ดําเนิน
กิจกรรมใน
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสร�าง
วิสาหกิจ
ชุมชน
ต�นแบบผู�
เลี้ยงไก�
พื้นเมือง
เพชรบุรี ฯ 
ตามวันและ
เวลาที่
กําหนดไว�
ภายในไตร
มาสที่ 2 (ใน
เดือน
มีนาคม-
เมษายน 
พ.ศ. 2563) 
อีกทั้งการ

ทําการ
ชั่วคราว 
ตั้งแต� 
13 
เมษายน 
พ.ศ. 
2563 
จนถึง
วันที่ 30 
เมษายน 
พ.ศ. 
2563 
หรือ
จนกว�า
จะมี
ประกาศ
เปลี่ยนแ
ปลงเป@น
อย�างอื่น
นั้น 
ส�งผลให�
การ
ดําเนิน
กิจกรรม
ต�องหยุด
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อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ดําเนินงาน
ให�บรรลุ
เปPาหมายใน
ตัวชี้วัดบาง
ตัวชี้วัด ไม�
สามารถ
ดําเนินการ
ได� เช�น การ
นํานักศึกษา
ลงพื้นที่เข�า
ร�วม
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
ยกระดับ
รายได�ให�กับ
ชุมชนฐาน
รากจํานวน 
30 คน เป@น
ต�น ทั้งนี้
กิจกรรมที่
ได�รับ
ผลกระทบ
ให�หยุดการ

การ
ดําเนินง
านไม�
สามารถ
ดําเนิน
กิจกรรม
บาง
กิจกรรม
ได�แล�ว
เสร็จ
ตามไตร
มาสที่ 2 
ที่ได�วาง
กําหนด
การไว�
แล�วนั้น 
จึงควร
ปรับ
กําหนด
การ
กิจกรรม
ให�ขยาย
ระยะเว
ลาการ
ดําเนินก



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ดําเนินการ
และเลื่อน
กําหนดการ
ออกไป 
ได�แก�  
1) วิจัยและ
พัฒนาการ
แปรรูป
ผลิตภณัฑ-
จากไก�สด 
และการ
วิเคราะห-
คุณค�าทาง
โภชนาการ 
“ไก�พริบพรี 
ภายใน
ระยะเวลา 1 
เดือน และ
ลงพื้นที่จัด
กิจกรรม
อบรมและ
ทบทวน
กระบวนการ
ผลิตตาม
มาตรฐาน

ารต�อไป
ในเดือน
พฤษภา
คม – 
เดือน
กรกฎาค
ม พ.ศ. 
2563 
เพื่อให�
บรรลผุล
สําเรจ็
ของ
โครงกา
รตามที่
ได�
วางแผน
ไว� 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ฟาร-มเลี้ยง
ไก�เนื้อ
สําหรับ
ผู�ประกอบก
าร (ก�อนการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
) จาก
ผู�เชี่ยวชาญ
ภายใน
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
เพชรบุรี 
และ
บุคลากร
ภาย
นอกจาก
สํานักงาน
ปศุสัตว-
จังหวัด
เพชรบุรี 
จํานวน 1 
วัน  
2) กิจกรรม
ลงพื้นที่



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

อบรม
กระบวนการ
วิเคราะห-
ต�นทุน-
รายได� จาก
ผู�เชี่ยวชาญ
ภายใน
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
เพชรบุรี 
จํานวน 1 
วัน 3) ลง
พื้นที่จัด
กิจกรรม
อบรมและ
ทบทวน
กระบวนการ
ผลิตตาม
มาตรฐาน
ฟาร-มเลี้ยง
ไก�เนื้อ
สําหรับ
ผู�ประกอบก
าร (ระหว�าง
และหลังการ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ปรับปรุง
กระบวนการ
) จาก
ผู�เชี่ยวชาญ
ภายใน
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
เพชรบุรี 
และ
บุคลากร
ภาย
นอกจาก
สํานักงาน
ปศุสัตว-
จังหวัด
เพชรบุรี 
จํานวน 2 
วัน  

กิจกรรมที่ 21 การพัฒนาชุมชนต�นแบบเกษตรปลอดภยั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนบ�านม�วง อ. ชะอํา จ.เพชรบุรี (350,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
อยู�ระหว�างการดําเนินงาน ขอ
เลื่อนจัดกิจกรรมเป@นเดือน 
กรกฎาคม 2563 

                  

กิจกรรมที่ 23 การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ�านพุเข็มสู�การพัฒนาชุมชนต�นแบบด�านการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ-อย�างยั่งยืน (400,000) คณะพยาบาลศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ-และสร�างมูลค�าเพิ่ม
จากปลา ชุมชนบ�านพุเข็ม  

4.1 เพื่อเรียนรู�
บริบทชุมชนบ�าน
พุเข็มและพัฒนาสู�
ความยั่งยืน  
4.2 เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตใน
ด�านสาธารณสุข
อย�างเป@นรูปธรรม  
4.3 เพื่อพัฒนา
และสร�าง
มูลค�าเพิ่มจากปลา
น้ําจืด  

ผลิตภณัฑ-แปร
รูปจากปลา  

ชุมชนมีรายได�เพิ่ม  290,796.00 0.00 1. จํานวนครัวเรือน
เปPาหมาย 10 
ครัวเรือน  
2. จํานวน
กลุ�มเปPาหมายพ�น
เกณฑ-ความยากจน 
ร�อยละ 60  
3. บูรณาการรายวิชา 
2 รายวิชา  
4. จํานวนนักศึกษาที่
เข�าร�วมโครงการ 20 
คน  
5. จํานวนผลิตภัณฑ-ที่
ได�จากปลา 2 
ผลิตภณัฑ-  

ยังไม�ได�ดําเนินงาน
เนื่องจากสถาน
การโรคระบาด 
และมหาวิทยาลัย
ฯ ป=ดทําการ
ชั่วคราว  

    

กิจกรรมที่ 25 การพัฒนาผลิตภัณฑ-จากกล�วยหอมทองสู�การค�าเชิงพานิชย- (200,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 1 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ-จากกล�วยหอมทอง
เพื่อพัฒนาท�องถิ่น (ระยะที่ 1) 
4.1เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ-จาก
กล�วยหอมทองที่ตกเกรด 
อย�างน�อย 2 ผลิตภณัฑ-  
4.2 เพื่อพัฒนากลุ�มกล�วยหอม
ทอง อําเภอบ�านลาดสู�เชิง
พาณิชย-  

เกษตรกรปลูก
กล�วยหอมทอง
อําเภอบ�านลาด 1 
กลุ�ม จํานวน 15 
คน  

ผลิตภณัฑ-จาก
กล�วยหอมทองที่
ตกเกรด อย�าง
น�อย 2 
ผลิตภณัฑ-  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. ได�ผลิตภณัฑ-จากกล�วยหอมทอง 
2 เมนู  
2. ได�การรวมกลุ�มเกษตรกร 1 กลุ�ม  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ได�มีการรวมกลุ�มเกษตรกรเป@น
การสร�างความเข็มแข็งในท�องถิ่น 1 
กลุ�ม  
2. มีการบูรณาการรายวิชากับการ
เรียนการสอน 1 วิชา  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
99,900 บาท เบิกจ�ายจริง อยู�
ระหว�างดําเนินการ  

99,900.00 0.00 1.1 ได�มีการติดต�อ กับ
ทางเกษตรกรปลูก
กล�วยหอมทองอําเภอ
บ�านลาดเพื่อหารือถึง
ปaญหาและความ
ต�องการของทางกลุ�ม  
1.2 ได�เริ่มศึกษา
ค�นคว�าถึงข�อมูล
ผลิตภณัฑ-ที่ทางกลุ�ม
ต�องการ  

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

1. 
ระยะเวลา
ในการ
ดําเนิน
โครงการ
น�อยมาก  
2. เกิดโรค 
โควิค-19 
ส�งผลให�การ
ดําเนินงาน
ล�าช�า เป@น
อย�างมาก 

  

โครงการที่ 37 โครงการอนุรักษ-พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

กิจกรรมที่ 1 เว็บไซต-ประชาสัมพันธ-โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุร ี(10,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริตาม
โครงการอนุรักษ-พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต-
ประชาสมัพันธ-โครงการ
อพ.สธ. -มรภ.เพชรบุรี  

เว็บไซต-
ประชาสมัพันธ-
โครงการอพ.สธ.-
มรภ.เพชรบุรี  

การเผยแพรข�าว
ประชาสมัพันธ- 
ข�าวกิจกรรม 
และงานวิจัย 

เชิงปริมาณ จํานวนโครงการ/
กิจกรรมภายใต�งานโครงการอนุรักษ-
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี เช�น ข�าวประชาสมัพันธ- 
ข�าวกิจกรรม และงานวิจัยที่เผยแพร� 
เปPาหมาย อย�างน�อย9โครงการ  
 
เชิงคุณภาพ  
1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรมไม�น�อยกว�า เปPาหมาย 
ระดับ 3.51  
2. สามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน-
ไม�น�อยกว�า เปPาหมาย ระดับ 3.51  
 
เชิงเวลา 1. โครงการสําเร็จตาม
กําหนดเวลา เปPาหมาย ไตรมาส 3  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
10,000 บาท อยู�ระหว�างการ
เบิกจ�าย  

10,000.00   ขออนุมัติดําเนินงาน
เรียบร�อยแล�ว อยู�
ระหว�างปรับปรุง
เว็บไซต- อพ.สธ.มรภ.
เพชรบุรี และได�มีการ
เผยแพร�งานกิจกรรม 
จํานวน 2 กิจกรรม 
ร�วมจัดนิทรรศการ
และประชุมวิชาการ 
ครั้งที่ 10 ทรัพยากร
ไทย : ชาวบ�านไทยได�
ประโยชน- ณ ศูนย-
การศึกษาหนองระ
เวียง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัด
นครราชสมีา และ
การศึกษาดูงาน
เทศบาลตาํบลหนอง
เต็ง จังหวัดบุรีรมัย-  

      

กิจกรรมที่ 2 สํารวจและติดตามการเปลีย่นแปลงพันธุ-สตัว-น้ําชนิดอื่นที่ไม�ใช�ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝa�งจังหวัดเพชรบุรี (70,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริตาม
โครงการอนุรักษ-พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อทราบข�อมูลเกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลงของพันธุ-สัตว-
น้ําชนิดอื่นที่ไม�ใช�ปลา ที่ได�
จากการทําประมงบริเวณ
ชายฝa�ง จังหวัดเพชรบุรี  

  

   

    

อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน ในไตรมาส
ที่ 2 มีผลการ
ดําเนินงานพบพันธุ-
สัตว-น้ํา 46 ชนิด โดย
เป@น  
1.กลุ�ม 
Malacostraca 26 
ชนิด  
2.กลุ�ม 
Merostomata 2 
ชนิด  
3. กลุ�ม Bivalvia 12 
ชนิด  
4. กลุ�ม Gastropoda 
4 ชนิด  
5. กลุ�ม 
Cephalopoda 2 
ชนิด  
6. กลุ�ม Echinoidea 
1 ชนิด      

  

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาอาหารกึ่งสําเรจ็รูปจากเนื้อตาลสุกที่มสีารแคโรทีนอยด-และใยอาหารสูง (180,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อสนองโครงการอนุรักษ-
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
2. เพื่อพัฒนาอาหารกึ่ง
สําเรจ็รูปจากเนื้อตาลสุกที่มี
สารแคโรทีนอยด-และใย
อาหารสูง  
3. เพื่อศึกษาสัดส�วนของข�าว
และเนื้อตาลสุกที่เหมาะสมใน
การพัฒนาเป@นอาหารกึ่ง
สําเรจ็รูปจากเนื้อตาลสุก  
4. เพื่อศึกษาอายุการเก็บ
รักษาอาหารกึ่งสําเร็จรูปจาก
เนื้อตาลสุก  
5. เพื่อถ�ายทอดองค-ความรู�ให�
ผู�สนใจ  
6. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต-
ประชาสมัพันธ-โครงการ
อพ.สธ. -มรภ.เพชรบุรี  

จํานวนผลติภณัฑ-
อาหารกึ่งสําเร็จรูป
จากเนื้อตาลสุก 1 
ผลิตภณัฑ-  

อาหารกึ่ง
สําเรจ็รูปที่มสีาร
แคโรทีนอยด-
และใยอาหารสูง 
1 ผลิตภณัฑ-  

เชิงปริมาณ จํานวนผลติภณัฑ-อาหาร
กึ่งสําเร็จรูปจากเนื้อตาลสุก 
เปPาหมาย1 ผลิตภัณฑ-  
 
เชิงคุณภาพ  
1. อาหารกึ่งสําเรจ็รูปที่มสีารแคโรที
นอยด-และใยอาหารสูง เปPาหมาย 1 
ผลิตภณัฑ-  
2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
ถ�ายทอดองค-ความรู� เปPาหมายร�อย
ละ 80  
 
เชิงเวลา  
1. โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา 
เปPาหมายไตรมาส 3  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
180,000บาท เบิกจ�ายจริง......0....
คงเหลือ .180,000........บาท  

180,000.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินการ
ตามโครงการฯ 
เนื่องจากรอการเซ็น
อนุมัติโครงการ ฯ จาก
ผู�บริหารของ
มหาวิทยาลยัจนถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ- 
2563 และมีการ
เปลี่ยนรหัส
งบประมาณระหว�าง
ปbงบประมาณ ทําให�
ต�องรอรหัส
งบประมาณใหม�ตั้งแต�
ปลายเดือนกุมภาพันธ-
จนถึงสัปดาห-ที่ 3 ของ
เดือนมีนาคม ต�อมามี
สถานการณ-การ
ระบาดของไวรัสโควิด 
19 ทําให�มีการ
ประกาศป=ดทําการ
ของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต�วันที่ 24 มีนาคม 
จึงไม�สามารถเริ่ม
ดําเนินโครงการได�  

ยังไม�ได�ดําเนิน
โครงการ ฯ จึงยัง
ไม�สามารถสรุป
องค-ความรู�ได�  

  

  

กิจกรรมที่ 4 สํารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ-ปูชายฝa�งทะเลและรมิฝa�งน้ําที่ตดิทะเลจังหวัดเพชรบุรี (70,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 เพื่อสนองพระราชดําริ
ตามโครงการอนุรักษ-
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  
2.2 เพื่อศึกษาสํารวจ และ
รวบรวมชนิดพันธุ-ของสัตว-น้ํา
กลุ�มปูบรเิวณชายฝa�งของ
จังหวัดเพชรบุรี  
2.3 เพื่อเผยแพร�ข�อมูลชนิด
พันธุ-สัตว-น้ํากลุ�มปู บริเวณ
ชายฝa�งทะเล จังหวัดเพชรบุรี
ต�อสาธารณชน และ 
หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง  

ได�ภาพโปสเตอร- 
และหนังสือ
รวบรวมชนิดพันธุ-
ปูชายฝa�งทะเล 
และรมิฝa�งน้ําที่ตดิ
ทะเลของจังหวัด
เพชรบุรี  

4.1 ข�อมูลการ
สํารวจพบชนิด
พันธุ-ปูที่สามารถ
นําไปใช�เป@น
ข�อมูลพื้นฐาน
เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรปู
ท�องถิ่นได�ตาม
หลักวิชาการ  
4.2 เกิดการบูร
ณาการการ
เรียนรู�ของ
การศึกษาสํารวจ 
และการทําวิจยั
ของนักศึกษา  

 

    

อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน การ
ดําเนินการไตรมาสที่ 
1 มีผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
6.1 มีการศึกษาสํารวจ
จุดเก็บตัวอย�างทั่วแนว
ชายฝa�ง จังหวัด
เพชรบุรี  
6.2 ศึกษารวมรวม
เอกสารที่เกี่ยวข�องกับ
บริบทของชายฝa�งทะเล 
และสิ่งมีชีวิตกลุ�มปู  
6.3 รวบรวมชนิดพันธุ-
ปูท�องถิ่น และพันธุ-ปู
เศรษฐกิจที่พบได�
ทั่วไปบางส�วน พร�อม
ทั้งถ�ายรูป เพื่อรวม
รวมในการดําเนินการ
ทําภาพโปสเตอร-  

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ  

ปaญหาการ
เกิดโรค
ระบาด 
COVID 19 
กระทบต�อ
แผนงานทํา
ให�ไม�
สามารถ
ดําเนินงาน
ให�เป@นไป
ตามแผนได�  

ขอให�มี
การ
ขยาย
เวลาการ
ดําเนินง
านของ
โครงกา
รออกไป
อีก
เล็กน�อย
เพื่อให�
สามารถ 
บรรลผุล
ตาม
แผนงาน
ได� 

กิจกรรมที่ 5 บริหารจัดการโครงการอนุรักษ-พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ (241,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อสนองพระราชดําริงาน
โครงการอนุรักษ-พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

กิจกรรม/โครงการ 
ที่ดําเนินการ 

ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน 
กิจกรรม/
โครงการ  

เชิงปริมาณ  
1. กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการได�
ตามเปPาหมายเปPาหมาย 14 
โครงการ  

241,000.00 0.00 ขออนุมัติดําเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการ
เรียบร�อยแล�ว จํานวน 
14 โครงการ และอยู�     

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อบริหารจัดการโครงการ
อนุรักษ-พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

2. การประชุมคณะทํางานโครงการ 
อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรเีปPาหมาย4 
ครั้ง  
3. ประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : 
ชาวบ�านไทยได�ประโยชน-4 เรื่อง  
4. จัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 
ชาวบ�านไทยได�ประโยชน-1 เรื่อง  
 
เชิงคุณภาพ การดําเนินกิจกรรม
บรรลตุามเปPาหมายไม�น�อยกว�า 
เปPาหมาย ร�อยละ 80  
 
เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปPาหมาย ร�อย
ละ 80  
 
เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 
241,000 บาท อยู�ระหว�างการ
เบิกจ�าย  

ระหว�างดําเนินงาน 
การประชุม
คณะทํางานโครงการ 
อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี 
ดําเนินประชุมตามไตร
มาส 1 และ ไตรมาส 
2 จํานวน 2 ครั้ง การ
จัดนิทรรศการและ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 
10 ทรัพยากรไทย : 
ชาวบ�านไทยได�
ประโยชน- ณ ศูนย-
การศึกษาหนองระ
เวียง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัด
นครราชสมีา ใน
ระหว�างวันที่ 29 
พฤศจิกายน – 5 
ธันวาคม 2563 
จํานวน 1 นิทรรศการ 
และนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ในการ
ประชุมวิชาการ ชมรม
คณะปฏิบัติงาน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

วิทยาการ อพ.สธ. ครั้ง
ที่ 9 ทั้งหมด 4 เรื่อง 
แบ�งเป@นภาคบรรยาย 
2 เรื่อง ได�แก� 
1. องค-ประกอบทาง
เคมีและปรมิาณธาตุ
อาหารในข�าวพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุรี  
2. การขยายพันธุ-
ไอยเรศ 
(Rhynchostylisretus
a (L.) Blume) ใน
หลอดทดลอง ภาค
โปสเตอร- 2 เรื่อง 
ได�แก� 
1. การใช�เครื่องหมาย 
RAPD ในการแยกเพศ
ของตาล 
(Borassusflabellifer 
L.) ในจังหวัดเพชรบุรี  
2. พรรณไม�น้ําในสวน
พฤกษศาสตร-เพชร
วนาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาและรวบรวมภูมิปaญญาการปลูกละมดุอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี (38,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริตาม
โครงการอนุรักษ-พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมภมูิ
ปaญญาการปลูกละมดุในพื้นที่
อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุรี  

  

    38,000.00 0.00 โครงการได�รบัการ
อนุมัติแล�ว และมีการ
ประสานงานกับเกษตร
อําเภอ และปราชญ-
ชาวบ�านในพื้นที่แล�ว 
แต�ยังไม�สามารถ
ดําเนินการต�อได� 
เนื่องจากติดขัด
สถานการณ-โรค 
COVID-19 

   สถานการ
การระบาด
ของโรค 
COVID-19 
ทําให�ไม�
สามารถจัด
กิจกรรมที่มี
การประชุม
นัดหมาย
เกษตรกร
จํานวนมาก
ได�  

  

โครงการที่ 38 โครงการสร�างมลูค�าเพิ่ม จากภูมปิaญญาท�องถิ่นสู�เศรษฐกิจสร�างสรรค- 

กิจกรรมที่ 2 ส�งเสริมการจัดตั้งศูนย-แห�งการเรยีนรู�ภูมิปaญญากีฬาไทย (160,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19)   

    

          

  

กิจกรรมที่ 2 เผยแพร�องค-ความรู� "มวยไทย (30,000) คณะครุศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
2.1 เพื่อรวบรวมสังเคราะห-
ข�อมูลสร�างองค-ความรู�ด�าน
กีฬามวยไทย  
2.2 เพื่อเผนแพร�หรือใช�เป@น
สื่อในการเรยีนการสอนให�กับ

โรงเรียนต�างๆใน
จังหวัดเพชรบุรี
หรือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ-  

มีโรงเรียนต�างๆ
ในจังหวัด
เพชรบุรีนําองค-
ความรู�ไปไปใช�
ในการเรียน การ

เชิงปริมาณ - 1 องค-ความรู� 5 
โรงเรียน ได�รับการตอบกลับ 3 
โรงเรียน  
 
เชิงคุณภาพ - ร�อยละ 80 ของ

30,000.00 30,000.00 การงานในครั้งนี้ได�
จัดทําเอกสารและการ
เผยแพร�เป@นวิดิทัศน-ใน
กับโรงเรยีนต�าง ๆ ที่
เข�าร�วมโครงการพร�อม

โรงเรียนต�าง ๆ
นักเรียนจะได�เกิด
องค-ความรู�ด�าน
กีฬามวยไทย และ
โรงเรียนยังใช�เป@น

ในการทํา
ครั้งนี้เป@น
ช�วงที่มีการ
เกิดโรค
ระบาด โค

จะมีการ
พัฒนา
องค-
ความรู�
ด�าน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

โรงเรียนต�างๆ  
2.3 เพื่ออนุรักษ-และส�งเสริม
ภูมิปaญญาไทย  

สอน  โรงเรียนสามารถนําความรู�ไปต�อ
ยอดเพื่อพัฒนานักเรียนมวยไทยมี
โรงเรียนท�าโล� โรงเรยีนบ�านดอนขุน
ห�วย โรงเรยีนห�วยทรายประชาสรรค-  
 
เชิงเวลา - ไตรมาส 2 - 3 ยังม�าย
บรรลเุปPาหมายเท�าที่ควร  
 
เชิงงบประมาณ - ได�รับจัดสรร 
30,000 บาท  
 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 30,000 
บาท เบิกจ�ายจริง... 30,000. 
คงเหลือ ........-..............บาท  

ทั้งเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอนให�กับโรงเรียน
ด�วยเพื่อให�นักเรียนได�
ศึกษาค�นคว�าในกีฬา
มวยไทยที่ถูกต�อง  

สื่อในการเรยีน
การสอนพร�อมทั้ง
เกิดความตระหนัก
ถึงการอนุรักษ-และ
ส�งเสริมกีฬาภมูิ
ปaญญาไทยอีกด�วย 

วิด 19 มา
พอดีจึงทํา
ให�การ
ติดตามเก็บ
ข�อมูลมี
ปaญหา
เกิดขึ้นและ
ล�าช�าเพราะ
ส�วนหนึ่งก็
จะต�องรอให�
สถานการณ-
ดีขึ้นจึงจะมี
ข�อมูลที่ดี
กว�าเดิม  

กีฬามวย
ไทยซึ่ง
เป@นใน
ด�าน
ศิลปะวั
ฒนธรร
มดีให�ดี
ยิ่ง
กว�าเดิม
และ
พัฒนา
ด�าน
เทคโนโ
ลยีให�มี
หลาย
ช�องทาง
เพื่อ
นักเรียน
ที่มี
ความ
สนใจใน
ด�าน
กีฬามวย
ไทยได�
เข�ามา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ชมและ
หา
ข�อมูล
ต�อไป 

กิจกรรมที่ 7 สืบสานเกลือจังหวัดเพชรบุรี (20,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
1 เพื่อให�นักศึกษาเห็นคุณค�า
และช�วยอนุรักษ-สืบสานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเกลือ
เมืองเพชรบุรี  
2 เพื่อจัดทําองค-ความรู�การทํา
ผลิตภณัฑ-จากเกลือ หรือการ
ถนอมอาหารด�วยเกลือ 
เผยแพร�แก�ผู�สนใจ  

  

  1. จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 60 คน 
ผลการดําเนินงานเท�ากับ 60 คน  
2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 4 คะแนน ผลการ
ดําเนินงานเท�ากับ 4.44 คะแนน  
3. องค-ความรู�การทําผลิตภัณฑ-จาก
เกลือ หรือการถนอมอาหารด�วย
เกลือ 2 เล�ม ผลการดําเนินงาน
เท�ากับ 2 เล�ม  
บรรลเุปPาหมายร�อยละ 100  
 
งบประมาณ ได�รับจัดสรร 20,000 
บาท เบิกจ�ายจริง 20,000 คงเหลือ 
- บาท  

20,000.00 20,000.00 คณะวิทยาศาสตร-และ
เทคโนโลยี ได�จัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมเกลือ
เพชรบุรี เพื่อให�
นักศึกษาได�นําความรู�
จากการลงพื้นที่ มาต�อ
ยอดการทําผลิตภัณฑ-
จากเกลือหรือการ
ทําอาหารโดยมีเกลือ
เป@นส�วนผสม 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
จํานวน 60 คน วันที่ 7 
มีนาคม 2,563 ณ 
สปาเกลือ อ.บ�าน
แหลม จ.เพชรบุรี โดย
ได�แบ�งฐานเรียนรู�
ออกเป@นทั้งหมด 3 
ฐาน ได�แก�  
1 ความเป@นมาและ     

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

การผลิตเกลือเพชรบุรี  
2 ผลิตภณัฑ-จากเกลือ
เพชรบุรี  
3 สปาเกลือเพื่อใช�
บํารุงผิวพรรณ  
 
ซึ่งทําให�นักศึกษาได�
เรียนรู�และลงมือ
ปฏิบัติจริงใน
กระบวนการผลติเกลือ 
และช�วยอนุรักษ-สืบ
สานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเกลือ
เมืองเพชรสู�รุ�น
ลูกหลานต�อไป 

กิจกรรมที่ 9 Hand wash gel มะนาวผีและต�นหว�า ภูมิปaญญาท�องถิ่นชุมชนบ�านโป}งสลอด (40,000ป คณะพยาบาลศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19)   

    

          

  

กิจกรรมที่ 11 ขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (126,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

4.1.เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินการด�านการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
4.2.เพื่อให�นักศึกษา/อาจารย-/
บุคลากรเห็นคุณค�าในศิลปะ
และวัฒนธรรม  
4.3.เพื่อใช�ในการดําเนินงาน
ด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

5.1 ได�
ประสานงาน
เครือข�ายกับชุมชน
ให�มีความเข�มแข็ง
มากยิ่งขึ้น  
5.2 ได�ทําความ
เข�าใจประชาชนถึง
ปaญหาต�างๆ  

6.1 ได�เครือข�าย
ชุมชนใหม�
นําไปสู�การ
ร�วมมือกันใน
อนาคต  
6.2 เข�าถึงและ
แก�ปaญหาให�
ประชาชนได�  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. มีผู�เข�าร�วมกิจกรรม 200 คน 2. 
กิจกรรมประชุม/สมัมนา 3 ครั้ง 1. 
ในไตรมาสที่ 2 ผู�เข�าร�วมกิจกรรไม�
ถึง 200 คน  
2. การประชุมในไตรมาสที่ 2 1 ครั้ง 
เป@นการประชุมร�วมกับองค-การ
บริหารส�วนตําบลไร�สะท�อน  
 
7.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ระดับ 3.60 ยังไม�
สามารถประเมินหรือวัดผลได�  
 
7.3 เชิงเวลา 3 ไตรมาส กิจกรรมยัง
ไม�สิ้นสุด  
 
7.4 เชิงงบประมาณ 100,000 บาท 
ยังไม�ได�ทําการเบิกจ�ายให�เสรจ็สิ้น 
บรรลเุปPาหมายร�อยละ -  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
100,000 บาท เบิกจ�ายจริง 1,680 
บาท คงเหลือ 98,320.00 บาท 

100,000.00 1,680.00 การดําเนินงานได�ด�าน
การขับเคลื่อนงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ใช�ในการประชุม
ระหว�างหน�วยงาน
ภายใน หน�วยงาน
ภายนอก ซึ่งได�
ดําเนินการเริ่มต�นแล�ว 
เป@นการประชุม
ร�วมกับประชาชนใน
พื้นที่ตําบลไร�สะท�อน 
เกี่ยวกับการจัดงาน
ตาลโตนด โดยในไตร
มาสที่ 2 ยังไม�สามารถ
ดําเนินการต�อไปได� 
เนื่องจากติดปaญหา
สภาวการณ- COVID-
19 

 ด�านองค-ความรู�
ด�านตาลโตนด  

1. การ
จัดสรรเวลา
ในการ
ประชุม  
2.การ
เดินทางใน
การประชุม  

  

กิจกรรมที่ 12 เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม (200,000) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กิจกรรมย�อย  
1. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
พ.จ.น.ก.สัมพันธ- ครั้งที่ 42  
2. เผยแพร�และแลกเปลีย่น
ศิลปวัฒนธรรม 333 ปb 
วัฒนธรรมไทย-เทศ ฝรั่งเศส-
เทศ-ฝรั่งเศส-อยุธยา  
3. เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติ
เครือข�ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัแห�ง ประเทศ
ไทย ครั้งที่ 10  
4. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรม
ตําบลไร�สะท�อน อําเภอบ�าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 
วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม  
1.เพื่อเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม
ในระดับท�องถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศ  
2.เพื่อให�นักศึกษา/อาจารย-/ได�
มีโอกาสถ�ายทอดและเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมสู�สากล  

5.1 ได�เผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมให�
คนต�างถิ่น
ประจักษ-  
5.2 ได�สร�าง
ชื่อเสียงให�การ
แสดง
ศิลปวัฒนธรรม
เป@นที่รู�จักมาก
ยิ่งขึ้น  
5.3 เพิ่มเครือข�าย
ด�าน
ศิลปวัฒนธรรม  
5.4 สร�างความ
เข�มแข็งและ
ความสัมพันธ-อันดี
กับชุมชน  
5.5 นักศึกษาและ
อาจารย-ได�มี
โอกาสได�
แสดงออกด�าน
ศิลปวัฒนธรรม  

6.1 พัฒนา
รูปแบบการ
เผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรม
ให�มีความ
หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น  
6.2 ส�งเสริมและ
มุ�งสู�การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
ในระดับ
นานาชาติ  
6.3 ได�ร�วมงานที่
หลากหลายกับ
เครือข�าย
ศิลปวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
รูปแบบ  
6.4 เป=ดโอกาส
ให�ชุมชนได�มี
ส�วนร�วมและ
เข�าใจการ
ทํางานของมหา
ลัย  
6.5 นักศึกษา 

7.1 เชิงปริมาณ  
1. มีผู�เข�าร�วมกิจกรรม 200 คน/ 
ครั้ง  
2. เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม 3 ครั้ง 
กิจกรรมที่เข�าร�วมในไตรมาสที่ 2 
ได�แก� 1. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
พ.จ.น.ก.สัมพันธ- ครั้งที่ 42 2. 
เผยแพร�และแลกเปลี่ย
ศิลปวัฒนธรรม 333 ปb วัฒนธรรม
ไทย-เทศ ฝรั่งเศส-เทศ-ฝรั่งเศส-
อยุธยา  
3. เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข�าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห�ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 10  
4. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมตําบล
ไร�สะท�อน อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุรี โดยในแต�ละกิจกรรมมี
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ครบกําหนด 200 
คน ทุกกิจกรรม และเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมได�ครบตาม
จุดมุ�งหมาย 3 ครั้ง  
 
7.2 เชิงคุณภาพ ชุดการแสดงในเชิง
สร�างสรรค- ชุดการแสดงที่ได�นําไป

200,000.00 0.00 การดําเนินงาน
เผยแพร�ผลงาน
ทางด�าน
ศิลปวัฒนธรรมตรง
ตามตัวชี้วัดเกณฑ-
ประกันในระดับ
มหาวิทยาลยั ว�าด�วย 
การเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมใน
ท�องถิ่น ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ด�วย
การเผยแพร�นี้ทําให�
นักศึกษา บุคลากร 
อาจารย-ได�มโีอกาสนํา
ผลงานที่ตนเองได�
สร�างสรรค-ไปเผยแพร�
ในเชิงสร�างสรรค-ได�รับ
เสียงตอบรับ และ
ได�รับประสบการณ-
จากการเผยแพร�ออก
นอกสถานที่เป@นอย�าง
มาก ทั้งนี้สามารถ
พัฒนาไปสู�ในระดับ
สากลได�  

ได�แก�  
- ด�านนาฏย
สร�างสรรค-  
- ด�านการสร�าง
เครือข�ายระหว�าง
กัน  

การ
ประสานงาน
ต�างๆยังไม�
เป@นไปด�วย
ความ
เรียบร�อย  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

บุคลากร 
อาจารย-ได�มี
ประสบการณ-ใน
ด�านงาน
ศิลปวัฒนธรรม  

เผยแพร� เป@นชุดการแสดงสร�างสรรค- 
ซึ่งเป@นผลผลติจากงานวิจัย ได�แก� 
ชุดชมพู�เพชรสายรุ�ง ชุดผ�าทอ
กะเหรี่ยง เป@นงานเชิงสร�างสรรค-ที่
ได�รับการเผยแพร�ท�ารําผสมผสาน
กับ และชุดฟPอนผาง  
 
7.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 2 กิจกรรม
สิ้นสุดภายในเวลาที่กําหนด  
 
7.4 เชิงงบประมาณ 200,000 บาท 
ใช�จ�ายเป@นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว� 
แต�ยังไม�สามาสรุปงบประมาณได�
เนื่องจากยังอยู�ในกระบวนการตรวจ
ฎีกา บรรลุเปPาหมายร�อยละ 95 
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
200,000 บาท เบิกจ�ายจริง คงเหลือ 
บาท  

กิจกรรมที่ 13 การจัดเก็บข�อมูลเผยแพร�ผลงานศิลปวัฒนธรรม (50,000) สถาบันวิจัยและส�งเสรมิศิลปวัฒนธรรม / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
คืนโครงการ (คืนงบประมาณ 
10 เปอร-เซ็นต-) 

                  

โครงการที่ 42 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 

กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปผลติภณัฑ-มะพร�าวน้ําหอมชุมชนบ�านดอนหอยแครง สู�การค�าเชิงพานิช (100,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อส�งเสรมิให�กลุ�มแปรรูป
มะพร�าวน้ําหอมชุมชนบ�าน
ดอนหอยแครง อ.บ�านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรสีามารถเพิ่ม
มูลค�าผลติภณัฑ-และเพิ่ม
ยอดขายที่สูงขึ้น  
2. เพื่อบูรณาการการทํางาน
ของหน�วยงานที่เกี่ยวข�องใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน    

    100,000.00 0.00 โครงการผ�านการ
อนุมัติแล�วดาํเนินการ
ได�บางส�วนและเลื่อน
บางกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ-โควิด-19 
งบประมาณ  

    

  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาความคิดสร�างสรรค-ของนักเรียนโดยใช�ปaญหาการจัดการขยะ โรงเรียนวัดเนรญัชราราม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (75,000) คณะครุศาสตร- / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 
อยู�ระหว�างการดําเนินงาน ขอ
เลื่อนจัดกิจกรรมเป@นเดือน 
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563   

          

    

  

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาโรงเรียนพัฒนาสมรรถนะผู�สูงอายุในการสร�างเสริมสุขภาพและปPองกันภาวะแทรกซ�อนจากโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ศูนย-สุขภาพผู�สูงวัยตาํบลหนองขนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (100,000) คณะ
พยาบาลศาสตร- / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
ขอเลื่อนการจัดเนื่องจาก
วิกฤตการณ-จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19)   

          

    

  

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ-อาหารจากวัตถุดิบท�องถิ่นเพื่อใช�ประโยชน-เชิงพาณิชย-ในชุมชนบ�านพุบอน อ. แก�งกระจาน จ.เพชรบุร ี(80,000) คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1. เพื่อให�ชุมชนสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ-สร�าง
มูลค�าเพิ่ม  
2. เพื่อให�กลุ�มชุมชนบ�านพุ
บอน มีความรู�ในผลิต
ผลิตภณัฑ-อาหารสุขภาพจาก
กล�วยน้ําว�าและขนุน  
3. เพื่อให�กลุ�มชุมชนบ�านพุ
บอน มีความรู�ในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ-อาหารที่ได�จากการ
ผลิตภณัฑ-อาหารเพื่อสุขภาพ
จากกล�วยน้ําว�าและขนุน  
4. เพื่อให�กลุ�มชุมชนบ�านพุ
บอน มีความรู�ทางด�านคุณค�า
ทางโภชนาการของอาหาร 
สุขาภิบาล และอาหาร
ปลอดภัย  

1. ชุมชนมีความรู�
ในการผลติ
ผลิตภณัฑ-อาหาร  
2. ชุมชนมีความรู�
ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ-อาหาร  
3. ชุมชนมีความรู�
ทางด�านคุณค�า
ทางโภชนาการ
ของอาหาร ด�าน
การสุขาภิบาล 
และอาหาร
ปลอดภัย  

ชุมชนมีรายได�
เพิ่มขึ้น  

7.1 เชิงปริมาณ  
1. จํานวนชุมชนเปPาหมายที่ได�รับ
การพัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร-ฯ 1 
ชุมชน  
2. องค-ความรู�สูตรอาหารจากกล�วย
น้ําว�าและขนุน 2 สูตร  
3. จํานวนผลิตภัณฑ-จากกล�วยน้ําว�า
และขนุน 2 ผลติภณัฑ-  
4. จํานวนชิ้นจากผลิตภัณฑ-ที่ได�จาก
การทําโครงการ 2 ชิ้น  
5. จํานวนกลุ�มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปอาหารที่เกิดจากการทํา 1 
วิสาหกิจ โครงการ  
 
7.2 เชิงคุณภาพ  
1. ได�สตูรอาหารจากกล�วยน้ําว�าและ
ขนุน 2 สูตร  
2. รายได�ของชุมชนเพิ่มขึ้น ร�อยละ 
15  
 
8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
80,000 บาท เบิกจ�ายจริง - 
คงเหลือ 80,000 บาท  

80,000.00 0.00 ขออนุมัติโครงการ
เรียบร�อยแล�ว ขณะนี้
อยู�ระหว�างดําเนินการ  

  เนื่องจาก
สถานการณ- 
covid-19 
ทําให�ต�อง
เลื่อนการไป
บริการ
วิชาการ 

  

กิจกรรมที่ 14 ศูนย-ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม (1,525,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาํเนินการไตรมาสที่ 2-3 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1.เพื่อจัดตั้งศูนย-ต�นแบบ
เกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อถ�ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของศูนย-
ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและ
นวัตกรรมด�านทักษะการเป@น
ผู�ประกอบการและศตวรรษที่ 
21 แพลตฟอร-มการวางแผน
และการจัดการระบบควบคุม
คุณภาพโรงเรือนอัจฉริยะ ด�าน
การตลาดและนวัตกรรมการ
แปรรูปผลิตภณัฑ-เกษตรเชิง
อุตสาหกรรม ผู�ประกอบการ
เกษตรและแปรรูป 4.0  
3. เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับ
สินค�าเกษตรและรายได�จาก
การจําหน�ายผลผลิตและ
บริการของศูนย-ต�นแบบเกษตร
ปลอดภัยและนวัตกรรม  
4. เพื่อดําเนินการด�านศูนย-
รวบรวมองค-ความรู� วิจัยและ
พัฒนาร�วมกับคู�ความร�วมมือ
ของมหาวิทยาลัยและชุมชน    

    1,525,000.
00 

0.00 อยู�ระหว�างการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก
ได�รับจัดสรรงปบ
ระมาณช�วงเดือน
มีนาคม และ
สถานการณ-โควิด-19 

    

  

ยุทธศาสตร%ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

โครงการที่ 45 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันสู�การเป@นมหาวิทยาลัยสีเขียว (470,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปaตย-และสิ่งแวดล�อม) / ดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2-3-4 
ดําเนินการขออนุมตัโิครงการ
และอยู�ระหว�างการดําเนินงาน 

                  

กิจกรรมที่ 2 โครงการอนุรักษ-น้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในมหาวิทยาลัย (400,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปaตย-และสิ่งแวดล�อม) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3 
ดําเนินการขออนุมตัิโครงการ
และอยู�ระหว�างการดําเนินงาน 

                  

กิจกรรมที่ 3 โครงการบริหารจัดการขยะและของเสยีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อความยั่งยืน (500,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปaตย-และสิ่งแวดล�อม) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-
3-4 
ดําเนินการขออนุมตัิโครงการ
และอยู�ระหว�างการดําเนินงาน 

                  

กิจกรรมที่ 4 ระบบไฟฟPาพลังงานแสงอาทิตย-ของมหาวิทยาลยั (300,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมสิถาปaตย-และสิ่งแวดล�อม) / ดาํเนินการไตรมาสที่ 2 
ขอเลื่อนการดําเนินงาน 
ดําเนินการขออนุมตัิโครงการ
และอยู�ระหว�างการดําเนินงาน 

                  

กิจกรรมที่ 5 โครงการการบูรณาการความรู�ด�านสิ่งแวดล�อม ทรัพยากร และการก�อให�เกิดความยั่งยืนมั่นคงภายในมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงสู�ชุมชนกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อมเพื่อการเป@นมหาวิทยาลยัสเีขียว (840,000) 
สํานักงานอธิการบดี (กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมสิถาปaตย-และสิ่งแวดล�อม) / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 
ดําเนินการขออนุมตัิโครงการ
และอยู�ระหว�างการดําเนินงาน 

                  

กิจกรรมที่ 6 การจัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อผลักดันเข�าสู�การเป@นมหาวิทยาลยัสเีขียว (490,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปaตย-และสิ่งแวดล�อม) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-
4  
ดําเนินการขออนุมตัิโครงการ
และอยู�ระหว�างการดําเนินงาน 

                  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

โครงการที่ 46 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมสร�างเครอืข�ายและแลกเปลีย่นเรยีนรู�ด�านการประกันคุณภาพ (206,180) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4 
1.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนถึงการ
พัฒนาความร�วมมือในการ
ช�วยเหลือสนับสนุน และ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว�างหน�วยงาน
ภายในและมหาวิทยาลัย
เครือข�ายภายนอก  
1.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัด�านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
1.3 เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพให�
บรรลตุามวัตถุประสงค-ของ
มหาวิทยาลยัเครือข�าย  

ผู�เข�ารับการ
ประชุมสมัมนาได�
แลกเปลีย่นเรยีนรู�
ประสบการณ-และ
เพิ่มพูนข�อมูล
ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง
กับตัวบ�งชี้การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
เกณฑ-การประเมิน 
รวมทั้งข�อมูลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข�อง 
ตลอดจน
เสรมิสร�าง
ความสัมพันธ-
ระหว�างผู�ที่มี
หน�าที่รับผดิชอบ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด�าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของ

 ผู�เข�าร�วมฯได�มี
การจัดทําแนว
ปฏิบัติที่สามารถ
นํามาพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลยัได� 
และเผยแพร�ให�
บุคลากรทั้ง
ภายในและ
ภายนอกใช�
ศึกษา และนําไป
พัฒนาต�อ  

4.1เชิงปริมาณ - จํานวนผู�ที่ได�เข�า
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู�ด�านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 40 ครั้ง 
ผลการดําเนินงาน 20 ครั้ง ปaญหา/
อุปสรรค กิจกรรมที่ต�องการให�
บุคลากรไปพัฒนาศักยภาพมี
ค�าลงทะเบียนที่ราคาสูง ทําให�เสีย
โอกาสในการพัฒนาตนเอง  
 
4.2 เชิงคุณภาพ - ได�แนวปฏิบัติที่
สามารถนํามาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัได� 2 
แนวปฏิบัติที่ดี ผลการดําเนินงาน 2 
แนวปฏิบัติที่ดี คือ  
1.คู�มือแนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง IQA+AUN-QA และ  
2.คู�มือเขียนรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร เพื่อการเผยแพร�หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ ปaญหา/อุปสรรค คู�มือฉบับ

206,180.00 95,290.00 กิจกรรมในครั้งนี้ งาน
พัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษา สํานัก
ส�งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได�ส�ง
ผู�บริหาร บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีเข�าร�วม
ประชุม/ อบรม /
สัมมนา ด�านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว�า 
ผู�เข�าร�วมฯได�
แลกเปลีย่นเรยีนรู�
ประสบการณ-และ
เพิ่มพูนข�อมูลต�างๆ ที่
เกี่ยวข�องกับตัวบ�งชี้
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
เกณฑ-การประเมิน 
รวมทั้งข�อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข�อง ตลอดจน

1.บุคลากรที่เข�า
ร�วมได�แลกเปลี่ยน
เรียนรู�เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอด
จนถึงการพัฒนา
ความร�วมมือใน
การช�วยเหลือ
สนับสนุน และ
พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหว�างหน�วยงาน
ภายในและ
มหาวิทยาลยั
เครือข�ายภายนอก  
2. บุคลากรที่เข�า
ร�วมมีแนวคิด/วิธี
ใหม�ๆ ที่จะนํามา
พัฒนาการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  

งานพัฒนา
ระบบ
คุณภาพ
การศึกษา 
สํานัก
ส�งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
ควรรวบรวม
ข�อดีต�างๆ 
เช�น ระบบ
ขั้นตอนการ
ทํางาน 
แบบฟอร-ม 
ใบสรุป ฯลฯ 
ที่พบจาก
การประชุม
แลกเปลีย่น
ในหน�วยงาน
ต�างๆ มา
พิจารณา
จัดทําเป@น

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อความร�วมมือ
กันในการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในที่มี
มาตรฐานและเป@น
ที่ยอมรับจากทุก
ฝ}ายที่เกี่ยวข�อง  

ที่ 2 รอการพิจารณาจากผู�บริหาร
และผู�ทรงคุณวุฒิฯ  
 
4.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนด ร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงาน ยังไม�แล�วเสร็จ
จนกว�าจะเสร็จสิ้นไตรมาส 4  
 
4.4 เชิงงบประมาณ - เบิกจ�าย
งบประมาณ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
ผลการดําเนินงานิร�อยละ 46.22  
 
5.งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
206,180 บาท เบิกจ�ายจริง 95,290 
บาท คงเหลือ 110,890 บาท  

เสรมิสร�าง
ความสัมพันธ-ระหว�าง
ผู�ที่มีหน�าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด�านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา  

ตัวอย�างหรือ
ข�อเสนอแน
ะ แล�ว
ประชุม
นําเสนอ ให�
ผู�เกี่ยวข�อง
นําไปใช�
ต�อไป 
เพราะ
ตัวอย�างเป@น
สิ่งที่ช�วยใน
การทํางาน
ได�ดมีากๆ 
เนื่องจาก
บางครั้งการ
อ�าน จากคํา
บรรยายอาจ
ตีความหมา
ยต�างกัน ผล
ที่ออกมาใน
การปฏิบัติ
จึงต�างกัน 
ดังนั้น ถ�ามี
ตัวอย�าง
ประกอบ ให�



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เห็นจะ
ชัดเจนและ
นําไปใช�ได�
ทันที 

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาทบทวนเกณฑ-มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน�วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลยั (299,350) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
1.1เพื่อทบทวนและปรับปรุง
เกณฑ-มาตรฐานการศึกษา
ระดับคณะ หน�วยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดับ
มหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีที่พัฒนาขึ้น ให�
มีประสิทธิภาพและเกิดผล
ลัพธ- สร�างความรู�ความเข�าใจ
ด�านประกันคุณภาพให�
บุคลากรและสามารถนําไปใช�
ในการดําเนินงานได�  
1.2 เพื่อให�การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  
1.3 เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพให�
บรรลตุามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  

ได�คู�มือประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ฉบับปรับปรุงปb 
2563  

มหาวิทยาลยัมี
แนวทางในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลยั
ตามเกณฑ-
คุณภาพให�บรรลุ
เปPาหมายที่ตั้งไว�  

4.1 เชิงปริมาณ - จํานวนตัวบ�งชี้ที่มี
การปรับปรุงสามารถวัดและประเมิน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2 ตวั
บ�งชี้/ด�าน ผลการดําเนินงาน 2 ตัว
บ�งชี้/ด�าน  
4.2 เชิงคุณภาพ - มีตัวบ�งชี้ที่นําไป
ปฏิบัติ และสามารถตดิตามผลและ
ได�รับคะแนนประเมินผล 3.51 ขึ้น
ไป ผลการดาํเนินงาน ยังไม�ได�ถึงช�วง
ประเมินผล  
4.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 2 
ผลการดําเนินงาน ตลุาคม 2562 – 
มกราคม 2,563  
4.4 เชิงงบประมาณ - เบิกจ�าย
งบประมาณ 151,170 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 90,689 บาท  
 
5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
299,350.00 บาท เบิกจ�ายจริง 

151,170.00 90,689.00 ในการจัดโครงการใน
ครั้งนี้ งานพัฒนา
ระบบคุณภาพ
การศึกษา สํานัก
ส�งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนพบว�า
ตามระบบและกลไก
ในการพัฒนา ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให�
เป@นไปตามนโยบาย 
เปPาหมาย และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนด โดยได�
ดําเนินการวิเคราะห-
และสังเคราะห-
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐาน

7.1 มหาวิทยาลัย
มีแนวทางและตัว
บ�งชี้ในการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั และ
สามารถ
ประเมินผล และ
ตรวจสอบ เพื่อ
พัฒนาให�
มหาวิทยาลยัมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาได�  
7.2 มหาวิทยาลัย
มีระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพที่บรรลุ
ตามกฎกระทรวง 
การประกัน

ควรมีการ
ทบทวนจาก
ผลการ
ประเมิน 
เพื่อการ
พัฒนา
คุณภาพของ
ตัวบ�งชี้ให�ดี
ยิ่งขึ้น 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

90,689 บาท คงเหลือ 208,661.00
บาท และมีโอนงบประมาณ 
148,180 บาท ไปใช�ในโครงการการ
อบรมหลักสูตร AUN-QA 
Overview & AVN-QA 
Implementation and Gap 
Analysis  

การอุดมศึกษา 
กฎระเบียบ 
แผนพัฒนาการศึกษา
แห�งชาติ แผน
ยุทธศาสตร-
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี แผน
ยุทธศาสตร-
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพื่อการพัฒนาท�องถิ่น 
และเอกสารที่
เกี่ยวข�อง เป@นต�น แล�ว
นํามาทบทวน
มาตรฐานและตัวบ�งชี้
ให�มีความทันสมัย 
สอดคล�องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลยั สังคม 
และประเทศชาติ โดย
ผ�านกระบวนการมี
ส�วนร�วมจากบุคลากร
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั และผ�าน
การพิจารณาเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย

คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2561 และ
เริ่มใช�เป@นแนวทางใน
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสู�การปฏิบัติปb
การศึกษา 2561 เป@น
ต�นไป ในระดับคณะ 
ระดับหน�วยงาน
สนับสนุนวิชาการ 
และระดับ
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัได�เชิญ
ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกที่ผ�าน
การอบรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของ
มหาวิทยาลยัประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
และหน�วยงาน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

สนับสนุนวิชาการปb
การศึกษา 2561 จึงมี
การทบทวนเกณฑ-
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข�อเสนอแนะของผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย คือ 
ผู�บริหารระดับต�าง ๆ 
ผู�ปฏิบัติ ให�เกิดการ
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
สรุปดังตารางนี้ ตัว
บ�งชี้ที่ทบทวนและ
ปรับปรุง , ร�อยละ
ความเหมาะสมของ 
ตบช. , ตบช.คงเดิม , 
ทบทวน/ปรับปรุงตาม
ข�อเสนอแนะ เกณฑ-
ระดับคณะ  
1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูร
โดยรวม , 100 , P , 
1.2 ความสําเรจ็ของ
การพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิต , 85.11 , - , P 
1.3 คุณภาพนักศึกษา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

ปbสุดท�ายที่มี
คุณลักษณะความเป@น
ผู�ประกอบการ , 
68.09 , - , P  
1.4 ระบบและกลไก
การบริหารจัดการด�าน
ผลลัพธ-ผู�เรียน , 
85.11 , - , P  
1.5 กิจกรรมส�งเสรมิ
และพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีให�มี
ทักษะการเรยีนใน
ศตวรรษที่ 21 , 85.11 
, P , -  
2.1 เงินสนับสนุน
งานวิจัย หรืองาน
สร�างสรรค- หรือ
นวัตกรรมจาก
ภายนอก , 63.83 , P 
, -  
2.2 งานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค-หรือ
นวัตกรรมที่นําไปใช�
ประโยชน- , 78.72 , - 
, P  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.3 ผลงานการ
คุ�มครองสิทธิ์ทรัพย-สิน
ทางปaญญาของ
อาจารย-ประจําคณะ , 
59.57 , - , P  
2.4 จํานวนการอ�างอิง
บทความของอาจารย-
ประจําคณะใน
ฐานข�อมูลของ TCI 
หรือ SCOPUS ต�อ
จํานวนอาจารย-ประจํา
คณะ , 80.85 , - , P  
2.5 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค-หรือ
นวัตกรรม , 78.72 , - 
, P  
3.1 รายได�จากการ
บริการวิชาการ , 
68.09 , P , -  
3.2 จํานวนผลิตภัณฑ-
หรือองค-ความรู�ที่มี
ส�วนร�วมกับชุมชน , 
65.96 , P , -  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

3.3 การพัฒนาท�องถิ่น 
, 80.85 , P , -  
4.1 จํานวนแหล�ง
เรียนรู�หรือองค-ความรู�
ด�านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป@นไทย , 
82.98 , - , P  
4.2 ระบบและกลไก
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป@นไทย , 91.49 
, P , -  
5.1 การบริหารของ
คณะ , 87.23 , P , -  
5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสตูร , 89.36 , P 
, -  
5.3 ผลการตดิตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
คณบดี , 93.62 , P, -  
5.4 ผลการบริหาร
คณาจารย- , 82.98 , 
P,  
- ตัวบ�งชี้ที่ทบทวน 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

และปรับปรุง , ร�อยละ
ความเหมาะสมของ 
ตบช. , ตบช.คงเดิม , 
ทบทวน/ปรับปรุงตาม
ข�อเสนอแนะ  
ตัวบ�งชี้บังคับ  
1.1 การบริหารของ
หน�วยงานสนับสนุน
วิชาการ เพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ-
ตามภารกิจ ,84.13,- , 
P  
1.2 การส�งเสรมิการใช�
งานวิเคราะห- หรือ
งานวิจัยสถาบันเพื่อ
การพัฒนาหน�วยงาน
,84.13,-,P  
1.3 ระดับความสําเร็จ
ของการให�บริการ 
,100,-,P  
1.4 ระดับความผูกพัน
ของบุคลากร,76.19,-
,P  
1.5 ระดับความสําเร็จ
การพัฒนาสู�สํานักงาน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

สีเขียว (Green 
office),76.19,-, P  
1.6 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล,92.06,-, P  
1.7 ผลการตดิตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
ผู�บริหารระดับ
หน�วยงาน,84.13,P, 
- ตัวบ�งชี้ร�วมระหว�าง
สํานักงานอธิการบดี
และสาํนักส�งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  
1.8 ระบบการพัฒนา
คณาจารย-ให�มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ,100, P,-  
1.9 ระบบการพัฒนา
คณาจารย-ให�ดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการ
,100, P,-  
ตัวบ�งชี้สถาบันวิจัย
และส�งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.1 การบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค- หรือ
นวัตกรรม,100,P,-  
2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัย หรืองาน
สร�างสรรค- หรือ
นวัตกรรมจาก
ภายนอกของนักวิจัย
ประจําสถาบันฯ
,100,P,-  
2.3 งานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค- หรือ 
นวัตกรรมที่นําไปใช�
ประโยชน- ,100,P,-  
2.4 ผลงานการ
คุ�มครองสิทธิทรัพย-สิน
ทางปaญญาของนักวิจัย
,100 ,P,-  
2.5 จํานวนผลิตภัณฑ-
หรือองค-ความรู�ที่มี
ส�วนร�วมกับชุมชน
,100,P ,-  
2.6 การพัฒนาท�องถิ่น
,100,P,-  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

2.7 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม, 
100,P, 
- ตัวบ�งชี้สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
3.1 ระดับความสําเร็จ
การพัฒนาสู�ห�องสมุดสี
เขียว (Green 
Library),100,P,-  
3.2 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู� ,100,P,-  
3.3 จํานวนคลังข�อมูล
ดิจิทัล,100,P,-  
3.4 ระดับความสําเร็จ
ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก�
สังคม,100,P,-  
3.5 นวัตกรรมการ
บริการสารสนเทศเชิง
รุก,100,P, 
- ตัวบ�งชี้สํานักงาน
อธิการบดี  
4.1 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

กระบวนการพัฒนา
แผน,100 ,P,-  
4.2 การบริหารจัดการ
การเงิน,100,P,-  
4.3 ความพร�อมทาง
กายภาพต�อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู� 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายใน
มหาวิทยาลยั,100,P,-  
4.4 ผลงานการ
ออกแบบเพื่อปรับปรุง
พื้นที่ใช�สอยของ
อาคาร,100 ,P,-  
4.5 การบริหารงาน
ด�านประชาสัมพันธ-
เสรมิสร�างภาพลักษณ-
มหาวิทยาลยั,100,P,-  
4.6 กิจกรรมส�งเสรมิ
และพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีให�มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 
,100,P,-  
4.7 ระบบสารสนเทศ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เพื่อการบริหารจัดการ
, 100,P,-  
4.8 ผลการวัด
สมรรถนะด�าน
ภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ของ
นักศึกษาไม�ต่ํากว�า
ระดับ B1 หรือ
เทียบเท�า,100,-,P  
4.9 การบริหารจัดการ
งานพัสดุ,100,P,- 
4.10 การกํากับพัฒนา
ฝbมือแรงงาน,100,P, 
- ตัวบ�งชี้สํานักส�งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน  
5.1 ระดับความสําเร็จ
ของระบบการรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
,100,P,-  
5.2 ระบบและกลไก
การควบคุมหลักสตูร
,100,P,-  
5.3 ระบบการจัดการ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

เรียนการสอน ,92.30, 
P,-  
5.4 ระบบการจัดการ
งานทะเบียน,92.30, P 
,-  
5.5 ระบบและกลไก
การบริหารจัดการด�าน
ผลลัพธ-ผู�เรียน,100,P,-  
5.6 ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารงาน
บัณฑิตศึกษา ,100,P,-  
5.7 การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินงานที่เป@น
เลิศ,100,P,-  

กิจกรรมที่ 3 การอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis (43,760) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมย�อยที่ 1 
วัตถุประสงค-ของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อสร�างความรู� 
ความเข�าใจแนวคิดของการจัด
การศึกษาแบบมุ�งผลลัพธ-การ
เรียนรู� (Outcome based 
Education) และเข�าใจความ
สอดคล�องของ OBE, TQF กับ
เกณฑ- AUNQA ดังนี้  

ผู�เข�าร�วมมีความรู�
ความเข�าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด
ของการจัด
การศึกษาแบบมุ�ง
ผลลัพธ-การเรียนรู� 
(Outcome 
based 
Education) และ

ผู�เข�าร�วมเสนอ
หลักสตูรที่สังกัด
เป@นหลักสูตรนํา
ร�องการรายงาน
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ- 
AUN-QA และ
ผู�เข�าร�วม
สามารถเขียน

4.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนหน�วยงานที่มียื่นขอ
ประเมินตามเกณฑ- AUN-QA นํา
ร�อง 15 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 
24 หลักสูตร  
- ผลการทดสอบหลังการอบรมสูง
กว�าผลการทดสอบก�อนอบรม ร�อย
ละ 10 ของคะแนนก�อนอบรม ผล
การดําเนินงาน ผลการทดสอบก�อน

191,940.00 189,840.00 งานพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา 
สํานักส�งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียนได�
กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
AUN-QA Overview 
& AUN-QA 
Implementation 

ผู�เข�าร�วมอบรม
สามารถวิเคราะห-
ผลการเรยีนรู�แบบ
มุ�งผลลัพธ-การ
เรียนรู� และ
สามารถอธิบายให�
อาจารย-ใน
หลักสตูรได�  

  ควรเพิ่ม
กิจกรรม 
Worksh
op และ
ลง
รายละเ
อียดแต�
ละ
ประเด็น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1) ผู�เข�าร�วมสามารถพัฒนา
ปรับปรุง และออกแบบ
โครงสร�างหลักสูตรและ
รายละเอียดรายวิชา รวมทั้ง
จัดทําแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบผลการเรยีนรู�ตาม
แนวคิด OBE โดยใช�เกณฑ- 
AUN QA เป@นแนวทาง 
(Backward Curriculum 
Design)  
2) ผู�เข�าร�วมสามารถเขียนผล
การเรยีนรู�ของหลักสูตร 
(Program learning 
Outcomes) และรายวิชา 
(Course Learning 
Outcomes) 
3) ผู�เข�าร�วมสามารถอธิบาย
แนวคิดในการออกแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและ
วิธีการประเมินได�อย�าง
เชื่อมโยงและสอดคล�องกับ
ผลลัพธ-การเรียนรู�ของรายวิชา
และหลักสตูร 

เข�าใจความ
สอดคล�องของ 
OBE และ TQF 
กับเกณฑ- AUN-
QA 

รายงานการมุ�ง
ผลลัพธ-การ
เรียนรู� 
(Outcome 
based 
Education) ได� 

อบรม ร�อยละ 49.2 ผลการทดสอบ
หลังอบรม ร�อยละ 74.4 ดังนั้น
สูงขึ้นร�อยละ 25.2  
-  ผู�เข�าร�วมมีความรู�ความเข�าใจ
แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ�ง
ผลลัพธ-การเรียนรู� (Outcome 
based Education) และเข�า
ใจความสอดคล�องของ OBE, TQF 
กับเกณฑ- AUN-QA ร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงาน ร�อยละ 74.40  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  
- มหาวิทยาลัยมีการนําเกณฑ- AUN-
QA มาเป@นเครื่องมือในการประเมนิ
คุณภาพการศึกษา ร�อยละ 30 /
ตบช.ทั้งหมด ผลการดาํเนินงาน 
Criterion 1-5  
- หน�วยงานภายในสามารถทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ให�สอดคล�องกับเกณฑ- AUN-QA 1 
แผน ผลการดําเนินงาน N/A  
- ผู�เข�าร�วมสามารถวิเคราะห-ผลการ
เรียนรู�แบบมุ�งผลลัพธ-การเรยีนรู� 
และสามารถอธิบายให�อาจารย-ใน
หลักสตูรได� ระดับดีขึ้นไป (4.00) ผล

and Gap Analysis 
ในระหว�างวันที่ 15-16 
มกราคม ,563 ณ ห�อง
ประชุมเอกศักดิบ์ุตร
ลับ อาคารสุเมธตันติ
เวชกุล เพื่อประเมิน
ความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของ
การจัดการศึกษาแบบ
มุ�งผลลัพธ-การเรียนรู� 
(Outcome based 
Education) และเข�า
ใจความสอดคล�องของ 
OBE และ TQF กับ
เกณฑ- AUN-QA และ
จากการสํารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจของบุคลากรที่
เข�าร�วมกิจกรรม มี
ผู�ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 106 คน 
จากนั้นได�นําข�อมลู
จากแบบสํารวจ
ความคิดเห็นดังกล�าว
มาทําการวิเคราะห-

ราย
หลักสตู
รให�มาก
ขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

การดําเนินงาน 3.97  
 
4.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 2 
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2  
 
4.4 เชิงงบประมาณ - ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป@นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 
จํานวน 191,940 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 189,840 บาท 12,500 
บาท (สําหรับบุคคลภายนอก)  
 
5. ได�รับจัดสรร 43,760 บาท และ
โอนมาจากโครงการสัมมนาทบมวน
เกณฑ-มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะก หน�วยงานสนับ
สุนวิชาการและระดับมหาวิทยาลยั 
อีก 148,180 บาท เบิกจ�ายจริง 
189,840.00บาท คงเหลือ 
2,100.00 บาท และรับ
ค�าลงทะเบียนผู�เข�าร�วมจาก
หน�วยงานภายนอก จํานวน 21 คน 
ๆละ 2,000 บาท เป@นเงิน 42,000 
บาท 

และประมวลผล 
พบว�า ผู�เข�าร�วมพร�อม
จะนําเกณฑ- AUN-QA 
มาใช�บริหารจัดการ
และประเมินหลักสูตร
จํานวน 73 คน จาก
ผู�ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 106 คน โดย
ร�วมมีความพึงพอใจ
อยู�ในระดับ 3.66 อยู�
ในระดับดี  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดการความรู� เพื่อแสวงหา good Practice และนําไปสู�แนวปฏิบัติที่เป@นเลศิ (Best Practice) (248,750) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 

(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู=และ
บทเรียนที่ได=รับ 

ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
แนะ 

1.1 เพื่อเป@นเวทีคุณภาพใน
การเผยแพร�และแลกเปลีย่น
เรียนรู�ในการนําความรู�ด�าน
การประกันคุณภาพไปใช�ใน
การดําเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา  
1.2 เพื่อแสวงหารูปแบบและ
แนวปฏิบัติที่ดีในการนําความรู�
ด�านการประกันคุณภาพไปใช�
ในการดําเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา  
1.3 เพื่อเป@นการกระตุ�นให�
คณาจารย- เจ�าหน�าที่ 
นักศึกษา ให�ความสําคัญกับ
การดําเนินกิจกรรมตามระบบ
และกลไกคุณภาพ  

มีหน�วยงาน
นําเสนอผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดไีม�
น�อยกว�า 10 เรื่อง  

มีการเผยแพร�
แนวปฏิบัติที่ดี
และนําองค-
ความรู�ไปใช�
ประโยชน-ใน
หน�วยงานอื่นๆ  

4.1 เชิงปริมาณ  
- จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการฯที่ได�เข�า
ร�วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดสีู� 
Best Practice 40 คน ผลการ
ดําเนินงาน ไม�มี ปaญหา/อุปสรรคยัง
ไม�ได�ดําเนินกิจกรรมซึ่งอยู�ในช�วง
สถานการณ-โรคระบาดโควิด  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  
- ผู�เข�าร�วมได�รับความรู� เทคนิคและ
แนวคิดการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี 11 
หน�วยงาน ผลการดําเนินงาน ไม�ม ี 
- ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมฯทั้ง
ภายในและภายนอก ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ไม�มี  
 
4.3 เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ไตรมาส 2 ผลการ
ดําเนินงาน ไม�มี  
 
4.4 เชิงงบประมาณ  
- เบิกจ�ายงบประมาณ 248,750 
บาท ผลการดําเนินงาน ไม�มี  
 

248,750.00 0.00 ยังไม�ได�ดําเนินการ
เนื่องจากอยู�ในช�วงโรค
ระบาดโควิท สามารถ
พิจารณางบประมาณ
ไปช�วยเหลือเรื่อง
เร�งด�วนที่จําเป@นก�อน
ได�  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม 

เป0าหมายเชิง
ผลผลิต 

(Output) 

เป0าหมายเชิง
ผลลัพธ% 
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เบิกจ าย 
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ป@ญหาและ
อุปสรรค 

ข=อเสนอ
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5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
248,750.00 บาท เบิกจ�าย 0 บาท 
คงเหลือ 248,750 บาท  

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร�หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) (75,160) สํานักส�งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 
1.1 เพื่อให�หลักสูตรมีความ
พร�อมรองรับการประเมิน
หลักสตูรเพื่อขึ้นทะเบียน
หลักสตูร (TQR)  
1.2 เพื่อให�สาธารณาชนรับรู�
ว�าหลักสตูรมีการจัดการศึกษา
ได�คุณภาพและเป@นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด  
1.3 เพื่อให�มีการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให�บัณฑิตมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู�ที่หลักสูตรกําหนด 
(Learning Outcome)  

จํานวนหลักสตูรที่
พร�อมและยื่นเข�า
ร�วมประเมินเพื่อ
การเผยแพร�
หลักสตูร (TQR)  

บุคลากรที่เข�า
ร�วมเกิดการ
เรียนรู�การ
บริหารหลักสตูร
ฯเพื่อการ
เผยแพร� (TQR) 
และสามารถ
วิเคราะห-เหตุ
ปaจจัยที่นําไปสู�
ผลลัพธ-การ
เรียนรู�ที่กําหนด
ได�  

4.1 เชิงปริมาณ - จํานวนหลักสูตรที่
ยื่นขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร (TQR) 
อย�างน�อย 10 หลักสูตร ผลการ
ดําเนินงาน 9 หลักสตูร ปaญหา/
อุปสรรค ยังขาดแรงจูงใจในการขึ้น
ทะเบียนหลักสูตร  
 
4.2 เชิงคุณภาพ  
- ผู�เข�าร�วมสามารถวิเคราะห-เหตุ
ปaจจัยที่นําไปสู�ผลลัพธ-การเรยีนรู�ที่
กําหนดได� ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 82 ปaญหา/
อุปสรรค ผู�เข�าร�วมมีความรู�ความ
เข�าใจไม�ต�อเนื่องเกี่ยวกับหลักสูตร  
- ผู�เข�าร�วมเกิดการเรียนรู�การบริหาร
หลักสตูรฯเพื่อการเผยแพร� (TQR) 
ร�อยละ 85 ผลการดําเนินงาน ร�อย
ละ 75 ปaญหา/อุปสรรค เนื่องจาก
ผู�เข�าร�วมเป@นบุคคลที่สลับสับเปลีย่น
กันมา - หน�วยงานที่เกี่ยวข�องมี

75,160.00 70,381.00 ในการจัดโครงการใน
ครั้งนี้ งานพัฒนา
ระบบคุณภาพ
การศึกษา สํานัก
ส�งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนพบว�าเกิด
ประโยชน-ต�อการสร�าง
ความรู�ความเข�าใจ
ให�กับอาจารย-
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/
สาขาวิชาให�มีความ
พร�อม และมั่นใจใน
การประเมินหลักสตูร
เพื่อขึ้นทะเบียน
หลักสตูร (TQR) และ
หลักสตูรสามารถ
วิเคราะห- Learning 
Outcome ได� อีกทั้ง
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องมี
ความเชื่อถือและ

7.1 หลักสูตรมี
การจัดการศึกษา
ได�คุณภาพและ
เป@นไปตาม
มาตรฐาน
การศึกษาสามารถ
ขึ้นทะเบียน TQR 
ในระบบ
ฐานข�อมูล
หลักสตูร TQR 
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได� 
7.2 เกิดการเรยีนรู�
และสามารถ
เชื่อมโยงผลลัพธ-
การเรยีนรู�ที่
กําหนดใน
หลักสตูร (มคอ.2) 
ให�สอดคล�องกับ

ควรเพิ่ม
กิจกรรม 
Workshop 
ให�มากขึ้น 
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ความเชื่อถือและเชื่อมั่นต�อคุณภาพ
ของหลักสูตร ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 82.50 4.3 เชิง
เวลา  
- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ไตรมาส 1 ผลการ
ดําเนินงาน 27 พ.ย.2,562  
 
4.4 เชิงงบประมาณ เบิกจ�าย
งบประมาณ 68,100 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 61,535 บาท  
 
5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 
75,160 บาท เบิกจ�ายจริง 70,381 
บาท คงเหลือ 4,779 บาท และรับ
ค�าลงทะเบียนผู�เข�าร�วมจาก
หน�วยงานภายนอก จํานวน 31 คน 
ๆละ 1,000 บาท เป@นเงิน 31,000 
บาท  

เชื่อมั่นต�อคุณภาพของ
หลักสตูร จะเห็น
ผลลัพธ-ได�จากมี
หลักสตูรที่สนใจสมัคร
เข�าร�วมประเมิน
หลักสตูรเพื่อขึ้น
ทะเบียนหลักสูตร 
(TQR) จํานวน 9 
หลักสตูร 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.
2561 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ.
2552 และ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับสาขา/
สาขาวิชา  
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