ความเชื่อมโยงของงบประมาณรายจายตามยุทธศาสตร พ.ศ. 2564 กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
อัตลักษณ : “ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู”

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
1. สงเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี

ยุทธศาสตร
1. การสรางความ

เปาประสงค
1. กลุมสาขาวิชาเกษตร

คุณธรรมนําความรู มีความเขมแข็งทาง

โดดเดนดานอาหาร

อาหาร และการทองเที่ยว

วิชาการและทักษะวิชาชีพ โดยมุงเนนใน

และการทองเที่ยว

ไดรับการยอมรับใน

สาขาที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่

ระดับนานาชาติ

เอกลักษณ : มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว
ปรัชญา : คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล
วิสัยทัศน : ภายในป 2564 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร การทองเที่ยว และพัฒนาองคความรูดวยศาสตรพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วัด

1 หลักสูตรนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยวรวมกับ

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน

5 จํานวนมาตรฐานเปนที่ยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

หรือที่เกี่ยวของ

องคกรวิชาชีพ

5.1 มาตรฐานดาน Food and Beverage Service

ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

1

1 พัฒนาศักยภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ลานบาท

3

โดยเนนการปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการ

เงินแผนดิน
-

งบประมาณ (ลานบาท)
เงินรายได
2.0013

1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts

รวม
2.0013

ผูรับผิดชอบ

1,000,000

1,000,000

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย

501,300

501,300

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

3 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

250,000

250,000

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

4 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัย

250,000

250,000

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

8,005,500
520,300

14.1810
0.5203

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

2,446,600

3,897,900

6.3445

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

320,000

280,900

0.6009

ดร.เมธาวิน สาระยาน

3,408,900

1,625,300

5.0342

ดร.เมธาวิน สาระยาน

ในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว

และการจําหนายผลิตภัณฑ
4 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับรางวัล/การยอมรับในระดับ
ชาติหรือนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยวหรือที่เกี่ยวของ

กลยุทธ

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
2 รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการทองเที่ยว
3 อัตราสวนงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ

2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

เปาหมาย 2564
หนวยนับ
2564

ภาครัฐและเอกชน
รอยละ

80

คน

25

2 เพิ่มศักยภาพการวิจัยดานอาหารและ
การทองเที่ยวโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนหรือการพัฒนาทองถิ่น

มาตรฐาน

3

3 สรางชื่อเสียงดานอาหารและการทองเที่ยว
ใหไดรบั การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

5.2 มาตรฐานดาน Front Office Service
3. พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะสากล

5.3 มาตรฐานดาน Housekeeping Service

และมีสุขภาวะที่ดี
4. พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและ
มีทักษะการสอนเพื่อมุงเปนเลิศทางวิชาการ

2. การยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต

2. บัณฑิตมีคุณภาพพรอม
ทํางาน

6 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

รอยละ

90

7 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารย

รอยละ

60

ประจํา
8 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตออาจารยประจํา
9 รอยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
ระดับ 3.51 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

รอยละ
รอยละ

10 รอยละความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จ

รอยละ

70

รอยละ

5

70
90

4 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรใหไดมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา (พ.ศ.2558) และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ
5 ยกระดับสมรรถนะอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

6 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการ
ของนักศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอน แบบ Blended learning
quality และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21

6 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิต ใหพรอมทํางาน

7

ดวยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ

การศึกษาระดับระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐานภาษาอังกฤษสูงขึ้น
11 รอยละการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป

แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
5 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บริหารหลักสูตรเนนการศึกษาที่มุงผลลัพธ
(Outcome-based education (OBE)) และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง

โครงการพัฒนาศูนยนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรูและจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งใน
และตางประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบหองสมุดของมหาวิทยาลัย

8 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค

6.1755

9 โครงการระบบคลังหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย (Credit bank)
10 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก

480,300

0.4803

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

1,200,800

1.2008

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

2.0013

2.0013

2,001,300

2.0013

สูงขึ้น
5. สงเสริม สนับสนุนการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูง
ตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ

3. การผลิตและพัฒนา
วิชาชีพครู

3. ครูและบุคลากรทางการ

12 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

รอยละ

100

ศึกษามีศักยภาพตาม

13 ระดับความสามารถ ดานการใชภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของนักศึกษา

รอยละ

40

มาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตรครุศาสตร (ผาน เกณฑมาตรฐานทาง ความสามารถทาง

7 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตครูให
พรอมทํางานดวยวิชาการ วิชาชีพและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไมนอย กวารอยละ 40
6. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในทองถิ่นใหมีภูมิความรูและ
ทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่
เหมาะสม

14 รอยละของอาจารยที่ เปนตนแบบความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่

รอยละ

60

โรงเรียน

10

ไดรับการยอมรับ
15 จํานวนโรงเรียนใน ทองถิ่นที่มีการนํา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ของโรงเรียนสาธิต ไปใชประโยชน
16 ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้ง
ใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ
การผลิตและ พัฒนาครูเพิ่มขึ้น

8 ยกระดับสมรรถนะ อาจารยครุศาสตร ใหมีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะทางวิชาชีพ พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเนน การเรียนรูจากการ ปฏิบัติจริง
รวมกับโรงเรียน

เรื่อง

10

9 พัฒนากระบวนการเรียน การสอนเนนการ
เรียนรูจากการ ปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียน
10 ยกระดับการพัฒนา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาใหมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
11 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให เปนศูนยฝก ปฏิบัติการและ
การวิจัยเปนตนแบบ ใหกับโรงเรียนในทองถิ่น
12 พัฒนานวัตกรรมการวิจัย การเรียนการสอน และระบบ
ฐานขอมูลสนับสนุน เครือขายในทองถิ่น

แผนงานพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
11 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา

-

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
7. สงเสริม สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยและตอบสนองความ

ยุทธศาสตร
4. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

ตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้ง

เปาประสงค
4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไดรับการยอมรับ
ในระดับสากล

ตัวชี้วัด
17 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชเพื่อเปนตนแบบหรือ
ใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น สังคม และประเทศ
18 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร

เปาหมาย 2564
หนวยนับ
2564
จํานวน

10

ระดับ

3

งานวิจัย

สรางองคความรู เพื่อการผลิตบัณฑิต และ

19 รอยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
จากแหลงทุนภายนอก

รอยละ

ตอเนื่องใหเกิดการพัฒนาผลงานวิจัย

20 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

เรื่อง

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
21 จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสรางสรรคที่

20
4

และหนวยวิจัยในทุกระดับ
15 สงเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องคความรู
และนวัตกรรมและใหมีการนําไปใชประโยชนและ
สื่อสารสังคม

ชิ้น

6

สรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation ) สูเชิงพาณิชย/ อุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจสรางสรรค
22 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร ใน

เงินแผนดิน
-

งบประมาณ (ลานบาท)
เงินรายได
2.0013

รวม
2.0013

ผูรับผิดชอบ

250,000

0.2500

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

501,300

0.5013

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

14 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation)

350,000

0.3500

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค
15 โครงการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม
และหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง

200,000

0.2000

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

16 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

700,000

0.7000

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

-

34.6838

ตนแบบ
14 สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือขาย

พัฒนาศักยภาพและทักษะการทําวิจัยอยาง

เพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัย โดยการ

ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม
13 สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนากลไก
12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะ
นักวิจัยทุกระดับ
การสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม เพื่อเปน
กลยุทธ

13 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

(มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน,
รอยละ

40

เรื่อง

6

โครงการ

10

การพัฒนางานประจํา)

ระดับชาติหรือนานาชาติตอ อาจารยประจํา
23 จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

8. สงเสริม สนับสนุนการบริการ

5. การพัฒนาทองถิ่น

วิชาการ การพัฒนาและถายทอด

5. นอมนําศาสตรพระราชา
พัฒนาชุมชนตนแบบ

24 จํานวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นในดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการศึกษา

16 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและ
แกไขปญหาของทองถิ่นในดานสังคม เศรษฐกิจ

แผนงานพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
17 1 คณะ 1 อําเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

25 จํานวนองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

หนวย/ชุมชน

5

หลายรูปแบบที่สอดคลองกับ
ความตองการของสังคม ชุมชน

26 รอยละรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

รอยละ

5

27 จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชน/ ผูประกอบการใหมในชุมชน

กลุม

5

และทองถิ่น

28 จํานวนชุมชนตนแบบที่นําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
29 จํานวนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
30 จํานวนฐานขอมูลกลางของชุมชน

ชุมชน
ชิ้น

2
2

ฐาน

2

19 โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
20 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
21 โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด

31 รายไดของประชาชนที่ เขารวมโครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 15 ตอป

รอยละ

25

22 โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21
23 โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21

9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา
และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

32 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนามูลคา 5 ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด

ชิ้น

10

33 จํานวนชุมชนที่นํา โครงการพระราชดําริไป ดําเนินการอยางมี

คน

2000

รอยละ

85

แกเยาวชน นักศึกษา และประชาชนในทองถิ่น

ประสิทธิภาพ 10 ตําบล : จังหวัด และ 100 คน : ตําบล

เพื่อใหเกิดความตระหนักซึ่งคานิยมเอกลักษณ

34 นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวง ชั้นที่ 1) ที่เขารวม

24 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียน
และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปนจํานวน 20 โรงเรียน : จังหวัด

ไทยและสรางเครือขายทางวัฒนธรรม

35 จํานวนระบบ ฐานขอมูลเพื่อการ บริหารงานดานการพัฒนา ทองถิ่น

เพื่อการอนุรักษและเผยแพรสูสากล

ฐาน

18 โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง

2

34 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา

รอยละ

70

35 รอยละของผูผานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

รอยละ

90

และใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

36 รอยละของบุคลากรที่ผานการประเมินตามเกณฑ

รอยละ

90

ดําเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria

37 บุคลากรไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายและภายนอก

คน

5

for Performance Excellence : EdPEx)

38 ไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1ใน10 ของประเทศไทย

อันดับ

3/10

บูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

39 จํานวนองคความรู และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

บริหารและการดําเนินงานทุกระบบของ

40 มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา ที่ผานเกณฑการ

องคกรเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู
มุงสูคุณภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
10. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก

การบริหาร

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ

ชิ้น

5

หนวย

13

ประเมินคุณภาพภายในระดับดี
41 ระดับการยอมรับของทองถิ่นและสังคมตอภาพลักษณของ

17 พัฒนาผูนํารุนสูรุนเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายองคกร
18 สงเสริมความกาวหนาในสายวิชาชีพของบุคลากร

ระดับ

1.6315
1.5000

ผศ.พจนารถ บัวเขียว
ผศ.พจนารถ และดร.มนัญญา

400,000

0.4000

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

1,700,000

1.7000 ผศ.ดร.พรรณี /ดร.กฤษดา /ดร.เมธาวิน

300,000

0.3000

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

1,330,000

1.3300

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

0.9420

ดร.เมธาวิน สาระยาน

208,000

0.2080

ดร.เมธาวิน สาระยาน

20,000

0.0200

ดร.เมธาวิน สาระยาน

28 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน DLTV เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครู

500,000

0.5000

ดร.เมธาวิน สาระยาน

2,000,000

2.0000

ดร.เมธาวิน สาระยาน

800,000

0.8000

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

15,152,300

15.1523

ผศ.พจนารถ และดร.มนัญญา

200,000

0.2000

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
33 โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ

5.0034

5.0034

500,000

0.5000

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

300,000

0.3000

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

300,000

0.3000

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

1,553,400

1.5534

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

750,000

0.7500

38 โครงการผลิตสื่อเผยแพรชื่อเสียงและสรางการยอมรับในคุณภาพดานตางๆ

800,000

0.8000

ดร.เมธาวิน สาระยาน

ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
39 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล

800,000

0.8000

ดร.ทัดทอง พราหมณี

34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ
35 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย

-

ในศตวรรษที่ 21
19 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว
20 พัฒนาสูสถาบันแหงการเรียนรู

36 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
37 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดการความรู

21 พัฒนาการสื่อสารและกระบวนการสรางภาพลักษณที่ดี
4.5

มหาวิทยาลัย

1,631,500
1,500,000

942,000

31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
32 โครงการบริการเพือ่ จัดหารายไดตามแกนความสามารถหลัก(core competencies)
6. การเพิ่มประสิทธิภาพ 6. ระบบบริหารจัดการที่

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร

30 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ ระดับตําบล

แหงคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1.8000

26 โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนตนแบบ
27 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
29 วิศกรสังคมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน)
(15 กองทุน 11 ตชด. เครือขาย 30 คน/1 โรงเรียน)

9. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูองคกร

1,800,000

เปนประมุข(ศาสตรพระราชา)

โครงการสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑเพิ่มขึ้น รอยละ 85

ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปญญา

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

และผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

และถายทอดสูสังคม
10.สงเสริมการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม

6.2000

และยกระดับรายไดชุมชนฐานราก)

ความรูและเทคโนโลยีในหลาก

สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม

34.6838
6,200,000

22 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล
23 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

42 ระดับความพรอมใชของเทคโนโลยีดิจิทัล

ระดับ

4

43 ระดับความรอบรูดา นเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร

ระดับ

4

โปรงใสและมีธรรมาภิบาลกับสถานะ

44 ความพึงพอใจของผูใชบริการผานระบบดิจิทัล

ระดับ

4

มหาวิทยาลัยในกํากับ

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
45 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

เปาหมาย 2564
หนวยนับ
2564
ระดับ
4

กลยุทธ

ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/งาน/โครงการ

เงินแผนดิน

งบประมาณ (ลานบาท)
เงินรายได

รวม

สมดุลและยั่งยืน
7. รายการสํารองฉุกเฉิน

7. รายการสํารองฉุกเฉิน

ตามยุทธศาสตร

ตามยุทธศาสตร

แผนงานสํารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร

รวมทั้งสิ้น

40.8593

1.0006

1.0006

20.0134

60.8727

ผูรับผิดชอบ

(ราง) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แกไข ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

ผูรับผิดชอบ

1. การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
แผนงานสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
1) โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

วัตถุประสงค
ปรับสถานภาพและยกระดับการรวมกลุมสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยวของใหเปน โรงเรียนการทองเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และศิลปะการประกอบ
อาหาร
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร

หลักสูตร

2

2. จํานวน Joint Certificate Program 1 หลักสูตร (Australia)

หลักสูตร

1

ราย

≥30

รางวัล

≥10

คน

≥120

ลานบาท

≥3

3. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ Internship Certificate กับมหาวิทยาลัยตามความรวมมือในไตหวัน
4. จํานวนรางวัลที่ไดจากการแขงขันระดับชาติ นานาชาติ
5. จํานวนนักศึกษาที่ผานการทดสอบทักษะ/มาตรฐาน 4 ทักษะ
(1.อาหารไทย/ขนมอบ 2.การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3.การตอนรับสวนหนา 4.มัคคุเทศอาชีพ )
6. รายไดจากหลักสูตรระยะสั้น การจัดการจําหนาย Signature Dishes 5 เมนู และรายไดจากโรงแรมเพชรน้ําหนึ่ง
2) โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค

รวมโครงการที่ 2-4 เดิม

1. เพื่อเชื่อมโยง การทํางานระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ AIC จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเกษตรอาหารปลอดภัย สรางมูลคาผลิตภัณฑในทองถิ่น
3. เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรับการรับรองมาตรฐาน เกษตรอาหารปลอดภัย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก/การจัดสรรงบประมาณรวมกัน/การบูรณาการการทํางานรวมกัน
(ศูนยความเปนเลิศเกษตรอินทรีย และศูนยความเปนเลิศเกลือทะเลไทย)

โครงการ

≥2

2. จํานวนผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไดรับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ

≥1

3. จํานวนนวัตกรรมดานการผลิต/แปรรูป

นวัตกรรม

≥2

4. รายไดจากการดําเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชประโยชน

ลานบาท

≥0.3

3) โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงศึกษาดูงาน หรือถายทอดองคความรู
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหมเพิ่มขึ้นและหรือถายทอด

เทคโนโลยี/นวัตกรรม

≥3

2. จํานวนการเขาศึกษาดูงานและรับการถายทอด

ครั้ง

10

3. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการนํานักศึกษาลงไปปฏิบัติในศูนยเรียนรู

วิชา

5

ลานบาท

0.1

4. รายไดจากการดําเนินโครงการ การศึกษาดูงาน หรือการถายทอดองคความรู
4) โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. รอยละรานคาที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

รอยละ

80

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

ระดับ

4

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
5) โครงการพัฒนา ปรับปรุง และการบริหารหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนที่มุงผลลัพธ (Outcome-based education (OBE)) ที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรูครบรอบ 5 ป ที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต
2. เพื่อบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑที่เกี่ยวของ
2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกําหนดสมรรถนะนักศึกษาแยกตามระดับชั้นปสูเปาหมายการมีงานทํา
3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือและดําเนินกิจกรรมรวมกับสถานประกอบการหรือชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงครบรอบ 5 ป ที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต

หลักสูตร

≥3

คณะการจัดการ คณะวิศวฯ คณะมนุษย

2. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อมุงผลลัพธ (OBE) ที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียโดยกําหนดและวัดสมรรถนะ
ผูเรียนแตละชั้นป

หลักสูตร

≥35

คณะทั้ง 8 และสงเสริมฯ

3. รอยละจํานวนหลักสูตรความรวมมือและดําเนินกิจกรรมกับสถานประกอบการหรือชุมชนเพื่อรวมผลิตบัณฑิตและ/หรือฝกประสบการณวชิ าชีพ
ทั้งเต็มและไมเต็มรูปแบบ

รอยละ

≥80

คณะทั้ง 8

4. รอยละอัตราการคงอยูของนักศึกษาตอนักศึกษาแรกเขาของแผนรับ

รอยละ

≥80

คณะทั้ง 8

5. รอยละจํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑของหลักสูตร

รอยละ

≥85

คณะทั้ง 8

6. รอยละการมีงานทําหรืออาชีพอิสระของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

รอยละ

≥85

คณะทั้ง 8

7. รอยละการสอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

รอยละ

100

คณะพยาบาล

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

6) โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended learning
quality ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่มุงผลลัพธและทันสมัยสอดคลองกับการศตวรรษที่ 21
2. เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญผานการฝกปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร
3. เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญดานวิชาการของนักศึกษา

คณะทั้ง 8 และสํานักสงเสริมฯ

ตัวชี้วัด
1. รอยละจํานวนรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนแบบ blended learning quality และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดไวใน มคอ.3

รอยละ

≥80

คณะทั้ง 8

2. รอยละสื่อและ/หรือเอกสารประกอบการสอนทั้งแบบออนไลนและ/หรือออฟไลนที่ไดมาตรฐานสอดคลองกับการเรียนการสอนแบบ blended
learning quality และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดไวใน มคอ.3

รอยละ

≥80

คณะทั้ง 8

3. รอยละผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบ blended learning quality และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัดดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานทาง
การศึกษาและกําหนดไวใน มคอ.3

รอยละ

≥80

คณะทั้ง 8

4. รอยละจํานวนรางวัลของการแขงขันทักษะดานวิชาการระดับชาติและหรือระดับนานาชาติตอจํานวนกิจกรรมที่เขาแขงขัน

รอยละ

≥80

คณะทั้ง 8 และสงเสริมฯ

นวัตกรรม/ผลงาน

≥30

คณะทั้ง 8

5. จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสารรับรองการนําไปใชประโยชน
7) โครงการพัฒนาศูนยนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรูและจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและตางประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและประเมินผลสัมฤทธิ์ศูนยนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู

สํานักวิทยฯ

2. เพื่อจัดหาสื่อและประเมินผลสัมฤทธิ์การใชสื่อการเรียนการสอนดานเอกสาร หนังสือ ตําราทั้งในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนแผนการใชศูนยนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู

แผน

1

2. รอยละผลสัมฤทธิ์การใชศูนยนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการใชศูนยฯ

ระดับ

4

3. รอยละผลสัมฤทธิ์การใชสื่อการเรียนการสอนดานเอกสาร หนังสือ ตําราทั้งในประเทศและตางประเทศ

รอยละ

≥80

8) โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาดานคุณธรรมและจิตอาสา ดานสุขภาวะ ภาวะผูนํา ดานทักษะการเปน
ผูประกอบการ และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. สงเสริมคุณลักษณะความเปนครูตามกรอบ มคอ. และอัตลักษณครูเพชรบุรี
ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการภาวะผูนํา

รอยละ

80

2. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการสุขภาวะ

รอยละ

80

3. จํานวนกิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรม

≥10

4. จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับจากการประกวดกิจกรรมดานนักศึกษา

รางวัล

≥2

5. คาเฉลี่ยนักศึกษาที่มีความรูดาน digial literacy

คาเฉลี่ย

3.51

6. จํานวนรางวัลจากการแขงขันกีฬาของนักศึกษา

รางวัล

≥10

7. รอยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ

ระดับ

3.51

คน

≥8

8. จํานวนของนักศึกษา ที่สามารถเปนผูประกอบการระหวางศึกษา
9) โครงการการเรียนการสอนผานระบบคลังหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย (Credit bank)

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกระบบคลังหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย
2. เพื่อเปดโอกาสทางเลือกใหกับนักศึกษา ศิษยเกา ผูสนใจเพิ่มพูนทักษะและการเรียนรูไดหลายชองทาง
3. เพื่อสรางความรวมมือและดําเนินกิจกรรมกับสถานประกอบการสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่เปดการเรียนการสอนเพื่อเทียบโอนในระบบคลังหนวยกิต

รายวิชา

≥20

คณะทั้ง 8

2. จํานวนระบบและกลไกระบบคลังหนวยกิต
3. จํานวนระบบฐานขอมูลคลังหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย

ระบบ
ฐานขอมูล

≥3

สงเสริมฯ

1

ศูนยดิจิทัล/สงเสริมฯ

4. รอยละจํานวนนักศึกษาปจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหนวยกิต

รอยละ

≥10

คณะทั้ง 8

5. รอยละจํานวนศิษยเกาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหนวยกิตแลวนําไปพัฒนาอาชีพ (UpSkill/ReSkill)

รอยละ

≥20

คณะทั้ง 8

คน

≥50

คณะทั้ง 8

6. จํานวนบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหนวยกิต
10) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก
2. เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาทั้งหลักสูตรแบบปริญญาและไมมีปริญญา (Degree and Non Degree)
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษา
ตัวชี้วัด
1. รอยละความสําเร็จการรับนักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการรับนักศึกษา

รอยละ

≥80

คณะทั้ง 8 และสงเสริมฯ

2. จํานวนสื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษา

สื่อ

≥10

คณะทั้ง 8 และสงเสริมฯ

3. ระบบฐานขอมูลการรับนักศึกษา

สื่อ

1

สํานักสงเสริมฯ

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

ผูรับผิดชอบ

3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
แผนงานพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
11) โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมการรับรองปริญญาทางการศึกษา

โครงการ 13-15 เดิมยายไปยุทธ 5 โครงการ 25-27

2. เพื่อพัฒนาครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานเพื่อการรับรองปริญญา
ตัวชี้วัด
1. ผลสัมฤทธิ์การเปนครูมืออาชีพจากการเขารวมกิจกรรมศาสตรและศิลปความเปนครู

รอยละ

80

ครุศาสตรและสํานักสงเสริมฯ

2. จํานวนการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตอภาคเรียนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ครั้ง/ภาคเรียน

3

คณะทั้ง 4

3. จํานวนผลงานที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน เชน ตํารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคอยางนอย 1 ชิ้น มีการ
เผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอยางนอย 3 รายการภายใน 5 ปยอนหลังตออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

ชิ้น/บทความ

≥ 1/3

คณะทั้ง 4

4. ระบบฐานขอมูลศูนยพัฒนาวิชาชีพครู

ระบบ

1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงจากระบบเดิม)

5. จํานวนหองการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ตอจํานวนสาขาการศึกษาทั้งหมด

หอง

1

ครุศาสตร

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม
12) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักวิจัยในชุดโครงการวิจัยทุกระดับสามารถพัฒนาโครงการวิจัยและสามารถเสนอ
ขอรับทุนวิจัยได
ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา

รอยละ

90

2. รอยละของขอเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการบูรณาการวิจัยที่ไดจากนักวิจัยที่ผานการพัฒนา

รอยละ

50

3. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย

ระดับ

3

13) โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
2. เพื่อใหนักวิจัยไดมีโอกาสเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา

รอยละ

40

2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

เรื่อง

2

3. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชเปนตนแบบหรือประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น สังคม ประเทศ และระดับสากล

พื้นที่

2

4. จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา

เรื่อง

6

5. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ย่นื ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ทรัพยสินทางปญญา

ชิ้น

4

14) โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถสรงมูลคาเพิ่มสูเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจสรางสรรค
ตัวชี้วัด
1. จํานวนตนแบบงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปพัฒนาสูเชิงพาณิชย

ชิ้น

6

2. จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสรางสรรคที่สรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation ) หรือตอยอดสูเชิงพาณิชย/ อุตสาหกรรมหรือ
เศรษฐกิจสรางสรรค

ชิ้น

6

ลานบาท

1

3. รายไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานบริการวิชาการมีการนําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชย
15) โครงการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรมและหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทางและหรือสนับสนุนใหคณาจารยแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกและภาคุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายนอกและ/หรือพัฒนาศูนยวจิ ัยเฉพาะทาง

ลานบาท

≥30

2. รอยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่ผานการพัฒนาและสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
16) โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจํา)

รอยละ

20
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค
สนับสนุนงานวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจํา) และให
เกิดการนําไปใชประโยชนตามพันธกิจ
ตัวชี้วัด
1) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจมหาวิทยาลัยสีเขียวเพิ่มขึ้น

เรื่อง

≥1

2) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจมหาวิทยาลัยดิจิทัลเพิ่มขึ้น

เรื่อง

≥1

3) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

เรื่อง

≥1

4) จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจําของบุคลากรสายสนับสนุน (R2R)

เรื่อง

≥8

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

ผูรับผิดชอบ

5. การพัฒนาทองถิ่น
แผนงานพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
17) 1 คณะ 1 อําเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดชุมชนฐานราก)

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค
3.1 เพื่อตอบสนองตอพระปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่ ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหคนในชุมชน สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืน
3.3 เพื่อบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายไดใหกับชุมชน ทั้งระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และครัวเรือน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดครัวเรือน 100
ครัวเรือน ตอจังหวัด

ครัวเรือน/จังหวัด

100

2. ครัวเรือนที่เขารวมโครงการที่สามารถยกระดับรายไดครัวเรือนพนเกณฑความยากจน (38,500 บาท : คน : ป)

รอยละ

≥60

3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานรากตอจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ

รอยละ

≥10

4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน

รายวิชา

2

เรื่อง

8

6. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตร

2

7. รอยละของรายไดประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
18) โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง และผูอ่นื ภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข(ศาสตรพระราชา)

รอยละ

≥15

5. บูรณาการงานวิจัย 8 เรื่อง (คณะละ 1 เรื่อง)

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสรางการเรียนรู เขาใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิของพลเมือง
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงคคานิยม และความเปนไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย ฝกใหเด็กรูจัก
การพึ่งพาตัวเองมีความซื่อสัตย มีวินัย
2. เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือชุมชนตอการเรียนรู เขาใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิของพลเมืองและสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข ดวยการสงเสริม พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานในหนาที่สิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
ใหกับเครือขายทางสังคมใหมี มีสวนรวมในกระบวนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
3. เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ คุณธรรม จริยธรรม
การนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวันผลักดันใหมีการนําวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคไปปฏิบัติตลอดจนเสริมสรางคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ
หนาที่สิทธิของตนเองและผูอื่น

รอยละ

≥25

2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวม ไดรับการสงเสริมความเขาใจ ในความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
และสมัครเปนจิตอาสาเพิ่มขึ้น

รอยละ

≥10

3. รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น ในรายวิชาอยางนอยหนึ่งกิจกรรม

รอยละ

≥10

แหลง/ชุมชน

≥20

คน

≥1000

ชุมชนตนแบบ

≥2

ชุมชน

≥2

เครือขาย

3

4. มีเครือขายหรือแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักทองถิ่น
5. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสู
การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. จํานวนชุมชนตนแบบ
7. จํานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรม/องคความรู นอมนําแนวพระราชดําริ
8. เครือขายมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรวมกัน
19) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค
เพื่ออนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชในจังหวัดเพชรบุรีใหเกิดประโยชนกับประชาชน
ตัวชี้วัด
1) รอยละความสําเร็จตามแผนอนุรักษพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

รอยละ

80

2) จํานวนชุมชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ชุมชน

2

3) จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ ที่รวบรวมเขาสูกระบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ

ชนิด

3

4) จํานวนผลิตภัณฑที่ตอยอดจากการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริ

ผลิตภัณฑ

3

5) จํานวนโรงเรียน / องคกรทองถิ่น ที่เขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

หนวยงาน

2

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

20) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

ผูรับผิดชอบ
ผศ.พจนารถ และดร.มนัญญา

วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับคุณภาพและเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น ใหมีคุณภาพและเกณฑมาตรฐานที่สูงขึ้นสามารถสงออกสูตลาดสากลได
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นใหทันสมัยและสงออกสูตลาดสากลได
3.3 เพื่อพัฒนาแผนการตลาด สงเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด
1. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑ

≥10

แผน

≥10

3. ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑ

≥10

4. ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีเกณฑมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น

ผลิตภัณฑ

5

2. พัฒนาแผนการตลาด สงเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ

21) โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด (ศาสตรพระราชา)

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค
1. พัฒนากลุมขอมูล (Dataset) จากโครงการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. สรางมาตรฐานในการอธิบายขอมูล(Descriptor Standard)ที่สามารถแบงปนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. จัดเก็บขอมูล และเชื่อมโยงขอมูล ขอมูลตางๆเขาดวยกันเพื่อใชในการประมวลผลในรูปแบบของขอมูลขนาดใหญ (Big Data) อาทิกลุมขอมูล
กับสสส(ThaiHealth) ขอมูลของกรมการปกครอง(Department of Provician Administration) และกลุมขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. นําเสนอรูปแบบของขอมูลที่สามารถนําไปใชในการประกอบการตัดสินใจ(Business Intelligence: BI)ในการจัดทําโครงการตางๆเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
ตัวชี้วัด
1. จํานวนตําบลที่ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล ไมนอยกวา 10 ตําบลตอจังหวัด

ตําบล

≥20

2. ระบบฐานขอมูล 3 ฐาน (ดานพัฒนาทองถิ่นและการศึกษา, ดานอาหาร, ดานการทองเที่ยวและโรงแรม)

ฐาน

3

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนได

รอยละ

50

4. เกิดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ อันเกิดจากการตอยอดหรือนําใชระบบฐานขอมูลตําบล

โครงการ

≥4

5. เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น อันเกิดจากการนําใชระบบฐานขอมูลตําบล

นโยบาย

3

22) โครงการพัฒนาความรูทักษะ ดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.พรรณี /ดร.กฤษดา /ดร.เมธาวิน

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมและสงเสริมการใชภาษาอังกฤษของอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาโดยจางอาจารยผเู ชี่ยวชาญดานภาษามาประจํา การ
แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
2. เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการทางภาษาและ software โปรแกรมดานภาษา
3. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบที่เปนมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เทียบเทาหรือเทียบเคียงสากล สําหรับใชทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ อาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. เพื่อสงเสริมการสรางและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program และพัฒนาอาจารยผูสอนสูสากล
5. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา ชั้นปที่ 4
ตัวชี้วัด
คน

10

2. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรมอบรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

รอยละ

80

3. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล

รอยละ

80

4. รอยละของนักศึกษาที่ผานการอบรมทักษะภาษาตางประเทศตามเกณฑ

รอยละ

100

5. รอยละของบุคลากรที่ผานการอบรมทักษะภาษาตางประเทศตามเกณฑ

รอยละ

100

6. รอยละของนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่ผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ

100

7. รอยละของนักศึกษาครูที่ผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ

100

8. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานแบบทดสอบหลังการอบรม (post test)

รอยละ

70

9. รอยละของนักศึกษาที่ผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล

รอยละ

60

10. รอยละของบุคลากรมีทักษะดานภาษาอังกฤษ ที่เทียบเทาหรือเทียบเคียงมาตรฐานสากล

รอยละ

50

11. รอยละของอาจารยผูสอนที่เขารวมโครงการสามารถสอนโดยใชภาษาอังกฤษในการสอน

รอยละ

50

12. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร ผานเกณฑมาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ
TOEIC (คะแนน 450) หรือ CEFR (B2)
23) โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21

รอยละ

20

1. อาจารยผูสอนที่สามารถสอนโดยใชภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดแผนการพัฒนาทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตามระดับชั้นป
2. เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแยกตามระดับชั้นป
3. เพื่อประเมินทักษะนักศึกษาดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศแยกตามระดับชั้นป
ตัวชี้วัด
1. จํานวนแผนการพัฒนาทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารเทศจําแนกตามระดับชั้นป
2. รอยละผลการประเมินความรูและทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน

1

รอยละ

≥80

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

24) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางคูมือและสื่อการสอนพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายดานการอานออกเขียนได
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการอานออกเขียนไดของนักเรียน
ตัวชี้วัด
1. รอยละผลสัมฤทธิ์การยกระดับกระบวนการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายดานการอานออกเขียนไดของนักเรียน

รอยละ

≥80

2. รอยละการอานออกเขียนไดวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมเปาหมาย

รอยละ

≥80

3. จํานวนโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได

โรงเรียน

≥14

4. จํานวนคูมือฝกปฏิบัติและหรือสื่อการเรียนการสอนทั้ง Online และหรือ Offine เพื่อยกระดับการอานออกเขียนไดวิชาภาษาไทย

คูมือ/สื่อ

≥5

5. คาระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยไมนอยกวารอยละ 50

รอยละ

≥50

6. รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่เขารวมเพื่อเสริมสรางสุขภาวะสําหรับนักเรียน

รอยละ

40

7. รอยละรายวิชาในหลักสูตรวิชาภาษาไทยที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางสุขภาวะสําหรับนักเรียน

รอยละ

≥10

8. มีฐานขอมูลดานการอานออกเขียนไดของโรงเรียนกลุมเปาหมายครบถวนทุกโรงเรียน

โรงเรียน

14

สื่อ/นวัตกรรม

≥5

9. จํานวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรูดานการอานออกเขียนไดหรือการคิดวิเคราะหได
25) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร

คณะครุ มนุษย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มเติมจากศาสตรพระราชา

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางอัตลักษณครูเพชรนวัตกร
2. เพื่อพัฒนาและสัมมนาทักษะฝกประสบการณระหวางเรียนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพครู
3. เพื่อเตรียมสอบบรรจุขาราชการ กพ. และ ครูผูชวย
4. เพื่อสรางระบบคลังขอสอบเพื่อเตรียมสอบบรรจุครูผูชวย
5. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการสูเปาหมายการรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
6. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถสรางนวัตกรรมและนําไปใชประโยชนตอวิชาชีพ ชุมชน และสังคม
7. เพื่อคัดเลือกตนแบบครูนวัตกร
8. เพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอตอหนาชั้นเรียน
ตัวชี้วัด
1. ผลสําเร็จการสรางอัตลักษณครูเพชรนวัตกร

รอยละ

≥80

2. ระบบคลังขอสอบเตรียมสอบบรรจุขาราชการ กพ. และบรรจุครูผูชวย

ระบบ

1

3. รอยละจํานวนรางวัลของการแขงขันทักษะดานวิชาการระดับชาติและหรือระดับนานาชาติตอจํานวนกิจกรรมที่เขาแขงขัน

รอยละ

≥80

นวัตกรรม

≥15

5. รอยละครูตนแบบนวัตกร(ครูเพชรนวัตกร)

รอยละ

≥65

6. ผลสัมฤทธิ์การนําเสนอตอหนาชั้นเรียน

รอยละ

≥80

4. จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสารรับรองการนําไปใชประโยชน

26) โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนตนแบบ

คณะกรรมการศูนยพัฒนาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร/คณะมนุษยศาสตรฯ/- คณะวิทยาศาสตรฯ
/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรวมมือและดําเนินกิจกรรมยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือขายเพื่อเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือขายเปนโรงเรียนตนแบบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน
ตัวชี้วัด
1. รอยละครูพี่เลี้ยงหรือครูประจําการในโรงเรียนเครือขายไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการ PLC

รอยละ

≥85

3. รอยละโรงเรียนเครือขายความรวมมือไดรับการพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับศักยภาพโรงเรียน

รอยละ

≥85

4. จํานวนโรงเรียนเครือขายตนแบบ

โรงเรียน

1

5. จํานวนหลักสูตรระยะสั้นทั้งระบบ Online/Offline เพื่อพัฒนาครูและหรือนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย

หลักสูตร

≥5

27) โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู

โครงการ 14 เดิม
คณะครุศาสตร มนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนโรงเรียนที่พัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาตางประเทศ
3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือและดําเนินกิจกรรมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ตัวชี้วัด

โครงการ 15 เดิม

1. โรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้ง 14 สาขาวิชา

สาขาวิชา

≥7

2. จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมของครูในโรงเรียนทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาจากศูนยปฏิบัติการ

จํานวน

≥10

โรงเรียนสาธิต

3. จํานวนนวัตกรรมและการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประทศ

รอยละ

100

รวมกับคณะทั้ง 4

4. จํานวนเครือขายความรวมมือและดําเนินการตามแผนความรวมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

เครือขาย

≥10

5. รอยละจํานวนรางวัลที่ไดจากกการแขงขันดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศ

รอยละ

≥80

ไมนอยกวา

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

28) โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน DLTV เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก(ศาสตรพระราชา)

ผูรับผิดชอบ
ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อทํางานพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10
2. เพื่อกําหนดแนวทางการผลิตสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผานสถานีโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของแตละภูมิภาค ใน
แตละมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน
3. เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลิตสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เสริมสรางศักยภาพความรู
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหแกโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ตัวชี้วัด
1. มีสื่อวีดิทัศนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผานสถานีโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา 5 เรื่อง เรื่องละ 10 ตอน
2. การนําสื่อวีดิทัศนหรือสารคดีไปใชประโยชนในสถานศึกษาอยางนอย 1 ดาน
3. ความพึงพอใจที่มีสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผานสถานีโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) รอยละ 80

เรื่อง/ตอน

5/50

ดาน

1

รอยละ

80

29) วิศกรสังคมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน) (15 กองทุน 11 ตชด. เครือขาย 30 คน/1 โรงเรียน)

ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสาและทําประโยชนตอชุมชนและสังคม
2. เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหใหกับนักศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ผลสําเร็จจากโครงการจิตอาสาที่กอใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรมแกชุมชนและสังคม (ดานสาธารณะ ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ดานการ
สรางสรรคนวัตกรรม เปนตน)

รอยละ

80

2. ผลสําเร็จการถอดองคความรูจากโครงการจิตอาสา

รอยละ

60

30) โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตําบล (ศาสตรพระราชา)

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการวางแผนและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสังคมใหแกบุคลากรในจังหวัดและองคปกครองทองถิ่น
2. เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมระดับตําบลและเมืองในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัด
3. เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดลอมในพื้นที่นํารอง
4. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่ม มีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของเองอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. แผนแมบทชุมชนระดับตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและคนในชุมชนเพื่อ
จัดการและพึ่งพาตนเองสอดรับกับกระแสการพัฒนา 1 แผนแมบท

แผนแมบท

1

2. จํานวนภาคีเครือขาย 3 เครือขาย

เครือขาย

3

3. จํานวนศาสตรที่บูรณาการที่พัฒนาเชิงพื้นที่ 2 ศาสตร

ศาสตร

2

31) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.พจนารถ และดร.มนัญญา

วัตถุประสงค
เพื่อนอมนําแนวทางราชดําริสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
1. จํานวนรายไดของกลุมเกษตรกรเพิ่มขึ้น รอยละ 15

รอยละ

15

2. ยกระดับคุณภาพอาหารสูเชิงพานิชย ไมนอยกวา 5 ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ

≥5

3. จํานวนผลิตภัณฑที่เกิดจากองคความรู ไมนอยกวา 5 ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ

≥5

4. สรางมูลคาเพิ่มจากเสนทางการทองเที่ยว ไมนอยกวา 1 ดาน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การศึกษา)

ดาน

≥1

5. จํานวนศูนยสุขภาพตนแบบดานเด็กเล็กและผูสูงอายุ ไมนอยกวา 2 ศูนย

ศูนย

≥2

6. ชุมชนตนแบบพลังงานทดแทน ที่สามารถขยายผลได ไมนอยกวา 1 ชุมชน

ชุมชน

≥1

7. จํานวนชุมชนตนแบบดานศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา 1 ชุมชน

ชุมชน

≥1

คน

≥1500

เครือขาย

2

8. จํานวนผูเขาชมงานศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน ไมนอยกวา 1,500 คน
9. จํานวนเครือขายดานศิลปะวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระดับอาเซียน 2 เครือขาย
32) โครงการบริการเพื่อจัดหารายไดตามแกนความสามารถหลัก(core competencies )

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง และบริการวิชาการ ใหกับมหาวิทยาลัย
2 เพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการกอใหเกิดรายได เชน รับจางศึกษาและวิจัย การพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ การใหบริการวิชาการ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรม เปนตน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนรายไดดานการบริการวิชาการ

ลานบาท

2

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

ผูรับผิดชอบ

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
33) โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค
เพื่อสรางความพรอมสําหรับการดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นและมีสมรรถนะเพื่อการบริหารงานในฐานะผูบริหารในอนาคต
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรอบรมผูบริหาร

หลักสูตร

2

2. รอยละผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา

รอยละ

80

3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเขาสูตําแหนงบริหาร

รอยละ

20

34) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสมกับภาระหนาที่และมีแนวปฏิบัติที่ดีในงานสนับสนุนวิชาการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รอยละ

80

2. ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะของนักปฏิบัติการมืออาชีพ

ระดับ

≥4

คน

10

โครงการ/เรื่อง

2/8

เรื่อง/งาน

1/1

3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการประเมินเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
4. จัดทํางานวิจัยจากงานประจํา (R2R)
5. จํานวนงานวิจัยที่เผยแพรและนําไปใชในการพัฒนางาน (R2R)
35) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานผูสอนดานวิชาการและทักษะแบบบูรณาการที่ทันสมัย
2. เพื่อสรางเครือขายงานวิชาการขามศาสตร
3. เพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสมกับภาระหนาที่และมีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนและพัฒนางานใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรตองไดรับการพัฒนาตนเองในหลักสูตร Up-skill / Re-skill เพื่อพัฒนาตนเองใหทันกับโลกยุคใหม

รอยละ

80

2. รอยละผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบ blended learning quality และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัดดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานทาง
การศึกษาและถูกกําหนดไวใน มคอ.3

รอยละ

80

3. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ

60

4. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ

60

5. รอยละของอาจารยที่มีการ ReSkill-UpSkill ผานระบบออนไลน/อบรมสัมมนา/แลกเปลี่ยนความรูหรือดวยวิธีการอื่น ๆ ที่บงชี้ไดวาเปนการ
เพิ่มความรูหรือทักษะใหมๆที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่สอนตออาจารยประจํา

รอยละ

80

6. ผลสัมฤทธิ์การเปนวิทยากรภายในเพื่อ Up-Skill Re-Skill บุคลากรสายวิชาการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนขามศาสตร

รอยละ

80

36) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม สามารถเขาสูการ
จัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ได
ตัวชี้วัด
1) ระดับการยอมรับตอผลงานดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผูมีสวนไดสวนเสีย

ระดับ

2) ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metrics) (ในระดับประเทศ)

ลําดับ

5
≤20

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย

รอยละ

40

- เพิ่มพื้นที่ดูดซับน้ําภายในมหาวิทยาลัย

รอยละ

40

- เพิ่มพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ

โครงการ

≥2

แหลง/ศูนย

≥1

รอยละ

10

รอยละ

≥20

Kwh

20

ง) มีการปฏิบัติงานดาน Green Office ภายในหนวยงาน

หนวยงาน

≥1

- สามารถเขาสูการตรวจประเมินดาน Green Office จํากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หนวยงาน

≥4

โครงการ

≥1

ตัน

≥1

- โครงการศึกษาและพัฒนาสําหรับสรางวัสดุชนิดใหมจาก ขยะพลาสติกในเชิงพาณิชย

โครงการ

≥1

- โครงการรณรงคลดการใชพลาสติก กระดาษ และโฟม ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการ

≥5

- โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการนํามาใชประโยชน

โครงการ

≥1

- โครงการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม ในระบบฉีดน้ําสนามหญา /สวน

โครงการ

≥1

- โครงการวางระบบจัดเก็บน้ําฝนเพื่อการนํามาใชประโยชน

โครงการ

≥1

3) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถเขาสูการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ไดดังนี้
ก) มีการวางโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงเพื่อใหเปนอาคารอัจฉริยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม

- โครงการสรางแหลงเรียนรู/ ศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอม ดานการอนุรักษและดานพลังงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถาที่
ข) มีการประหยัดพลังงานโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณเพื่อการประหยัดไฟฟา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ/ ติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน (Photo / Pull Switch / Thermostat )
ค) มีการสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานทดแทน
– ผลิตพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย

จ) มีการวางระบบการบริหารจัดการขยะทั้งในสวนของขยะอินทรียและ ขยะอนินทรีย
- โครงการใชประโยชนจากขยะอินทรียเ พื่อการผลิตปุย แบบครบวงจร
- โครงการธนาคารขยะแหงมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ฉ) มีการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชน

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยนับ

2564

รอยละ

10

คัน

1

กิจกรรม

≥20

กิจกรรม

≥10

- กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และการการอนุรักษที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

≥5

- กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และการการอนุรักษที่จัดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการวิชาการ
37) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู

กิจกรรม

≥3

ผูรับผิดชอบ

ช) มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณเพื่อใหเกิดการประหยัดน้ํา
- สํารวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณประหยัดน้ําเพื่อทดแทนอุปกรณแบบดั้งเดิม (Push/Auto/Censor Value)
ซ) มีการจัดระบบจราจร และ การขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย
- มีการจัดซื้อรถไฟฟาเพิ่มสําหรับใหบริการนักศึกษาและบุคคลากรเพื่อลดการใชพาหนะสวนบุคคลภายในมาวิทยาลัย
ฌ) มีการบรูณาการกิจกรรม ดานสิ่งแวดลอมกับการเรียนการสอน
- มีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และการอนุรักษที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรูณาการกับการเรียนการสอน
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตัวชี้วัด
- มีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษที่จัดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการวิชาการ
ญ) มีการบรูณาการกจิกรรม ดานสิ่งแวดลอมกับกิจกรรม / ชมรมของนักศึกษา

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยคาเปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไป

ระดับ

≥4

2) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงานคาเปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไปทุกหนวยงาน

ระดับ

≥4

3) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรคาเปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร

ระดับ

≥4

4) มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป

รอยละ

≥80

5) จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีที่เปนตนแบบและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

ผลงาน

5

38) โครงการผลิตสื่อเผยแพรชื่อเสียงและสรางการยอมรับในคุณภาพดานตางๆตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย

ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค
1. เผยแพรชื่อเสียงและสรางการยอมรับในคุณภาพดานตางๆตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพรขอมูลขาวสารดานตางๆ ผานสื่อในรูปแบบที่หลากหลายสูสังคมทั้งภายในและภายนอกเพื่อสรางการรับรู
ตัวชี้วัด
1. ระดับการรับรูและการยอมรับชื่อเสียงมหาวิทยาลัยของบุคลากรภายใน

ระดับ

3.51

2. ระดับการรับรูขาวสารและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ

ระดับ

3.51

3. ระดับการยอมรับชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระดับ

3.51

39) โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ทัดทอง พราหมณี

วัตถุประสงค
เพื่อใหบริการโครงขายสาระสนเทศ,เครือขายอินเตอรเน็ตและฐานขอมูลที่จําเปนตอการประยุกตใชเพื่อการทํางานและการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
1. ระดับความพรอมใชบริการตอเนื่อง (ลด Downtime, สอดคลอง SLA)
2. แบบแผนขอมูลกลาง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ประมวลผล

ระดับ

4

แผน

≥1

3. ระบบบริการดิจิทัลและการหลอมรวมดิจิทัล (Digital Convergence and Service for all)

ระบบ

≥4

4. ทักษะการทํางานรวมกัน (Collaboration, New Normal, Re-skill, Up-skill)

ดาน

3

