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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

งบประมาณทั้งส้ิน 647,978,344.83 บาท

เบิกจ1าย 501,314,311.61 บาท 77.37%

*คงเหลือ 146,664,033.22 บาท 22.63%

งบประมาณทั้งส้ิน 518,123,150.00 บาท

เบิกจ1าย 410,860,688.97 บาท 79.30%

คงเหลือ 107,262,461.03 บาท 20.70%

งบประมาณทั้งส้ิน 33,564,994.83 บาท

เบิกจ1าย 28,887,229.25 บาท 86.06%

คงเหลือ 4,677,765.58 บาท 13.94%

งบประมาณทั้งส้ิน 55,327,100.00 บาท

เบิกจ1าย 34,368,654.97 บาท 62.12%

คงเหลือ 20,958,445.03 บาท 37.88%

ไตรมาส/งบประมาณรายจ1าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 23 54 77 100

รายจ1ายประจํา 28 58 80 100

รายจ1ายลงทุน 8 40 65 100

งบประมาณทั้งส้ิน 6,500,000.00 บาท

เบิกจ1าย 6,317,698.07 บาท 97.20%

คงเหลือ 182,301.93 บาท 2.80%

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 11/2563 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 และ

การประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 12/2563
วันท่ี 21 ธันวาคม 2563

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ1ายประจํา

งบประมาณ
รายจ1าย

ยุทธศาสตร;

งบประมาณรายจ1าย
ตามภารกิจหลัก

งบประมาณรายจ1าย
แผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณทั้งส้ิน 31,263,100.00 บาท

เบิกจ1าย 19,613,312.78 บาท 62.74%

คงเหลือ 11,649,778.22 บาท 37.26%

งบประมาณหน1วยงาน
จัดตั้งภายใน

** ปรับปรุงและเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในคราวประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

งบประมาณทั้งส้ิน 3,200,000.00 บาท

เบิกจ1าย 1,226,718.57 บาท 39.58%

คงเหลือ 1,933,281.43 บาท 60.42%

**รายการค1าใช>จ1าย
บรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ; COVID-19

79.30

ต้ัง เบิกจ�าย

86.06

ต้ัง เบิกจ�าย

62.74

ต้ัง เบิกจ�าย

62.12

ต้ัง เบิกจ�าย

97.20

ต้ัง เบิกจ�าย

39.58

ต้ัง เบิกจ�าย

77.37

ต้ัง เบิกจ�าย

*กันเหลื่อมป- เงินรายได6 2564 เป8นเงิน 27,408,746.91 บาท 
*กันเหลื่อมป- เงินแผ=นดิน 2564 เป8นเงิน 70,106,595.19 บาท
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (มกราคม – กันยายน) 

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 4 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 647,978,344.83 บาท เบิกจ)าย 
501,314,311.61 บาท คิดเป0นร�อยละ 77.37 

 
1. การเบิกจ/ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

647,978,344.83 บาท 

เบิกจ/าย คงเหลือ 

501,314,311.61 บาท 146,664,033.22 บาท 

77.37% 
22.59% 



 
2 

 

2. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเบิกจ/ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน/วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

518,123,150.00 บาท 410,860,688.97 บาท 107,262,461.03 บาท 

79.30% 
20.70% 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

33,564,994.83 บาท 28,887,229.25 บาท 4,667,765.58 บาท 

86.06% 

13.94% 
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4. การเบิกจ/ายงบประมาณหน/วยงานจัดตั้งภายใน 
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คณะครุ
ศาสตร.

คณะ
เทคโนโลยีการ

เกษตร

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร.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
ศิลปวัฒนธรร

ม

จัดสรร 1,383,600.00 1,405,440.00 1,262,567.00 1,856,664.00 1,234,600.00 5,878,554.00 2,205,000.00 3,649,825.00 10,831,944.8 1,436,400.00 1,974,100.00 446,300.00

เบิกจ)าย 1,095,922.82 1,370,047.61 1,093,582.24 1,657,137.67 1,041,875.64 4,677,215.27 1,700,980.69 3,582,946.77 9,850,371.29 1,294,145.96 1,084,232.79 438,770.50

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

31,263,100.00 บาท 19,613,312.78 บาท 11,649,778.22 บาท 

62.74% 
37.26% 
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5. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายยุทธศาสตร; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร.ที่ 1 
การสร�างความ
โดดเด)นด�าน

อาหารและการ
ท)องเท่ียว

ยุทธศาสตร.ที่ 2 
ยกระดับ

คุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร.ที่ 3 
การผลิตและ

พัฒนาวิชาชีพครู

ยุทธศาสตร.ที่ 4 
การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร.ที่ 5 
การพัฒนา
ท�องถิ่น

ยุทธศาสตร.ที่ 6 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดสรร 4,117,900.00 18,612,808.00 4,586,726.00 3,431,700.00 16,280,566.00 8,297,400.00

เบิกจ)าย 1,142,174.98 11,099,518.49 1,976,502.95 1,915,257.68 12,293,715.12 5,941,485.75

0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00

10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
20,000,000.00

งบประมาณทั้งสิ้น 

55,327,100.00บาท 

เบิกจ/าย คงเหลือ 

34,368,654.97บาท 20,958,445.03บาท 

62.12% 37.88% 
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6. การเบิกจ/ายงบประมาณรายจ/ายแผนงานฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ค/าใช=จ/ายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ; COVID-19 และสถานการณ;ภัยแล=ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

6,500,000.00 บาท 6,317,698.07 บาท 182,301.93 บาท 

97.20% 

2.80% 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ/าย คงเหลือ 

3,200,000.00 บาท 1,226,718.57 บาท 1,933,281.43 บาท 

39.58% 
60.42% 



 

 

- ภาคผนวก 1 – 

 

 

 













 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

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

1 รายจายประจํา 430,961,850.00 355,729,371.05 82.54 75,232,478.95 87,161,300.00 55,131,317.92 63.25 32,029,982.08 518,123,150.00 410,860,688.97 79.30 107,262,461.03

1) งบบุคลากร 272,299,100.00 272,299,100.00 100.00 0.00 25,856,000.00 24,817,756.05 95.98 1,038,243.95 298,155,100.00 297,116,856.05 99.65 1,038,243.95

2) งบดําเนินงาน 23,362,710.00 21,557,931.05 92.27 1,804,778.95 47,355,300.00 28,683,090.87 60.57 18,672,209.13 70,718,010.00 50,241,021.92 71.04 20,476,988.08

3) งบลงทุน (ครุภัณฑ" ที่ดิน และสิ่งก(อสร*าง) 135,300,040.00 61,872,340.00 45.73 73,427,700.00 13,950,000.00 1,630,471.00 11.69 12,319,529.00 149,250,040.00 63,502,811.00 42.55 85,747,229.00

2 รายจายตามภารกิจหลักของหนวยงาน 19,493,950.00 16,126,498.77 82.73 3,367,451.23 14,071,044.83 12,760,730.48 90.69 1,310,314.35 33,564,994.83 28,887,229.25 86.06 4,677,765.58

1) คณะครุศาสตร" 591,600.00 365,852.29 61.84 225,747.71 792,000.00 730,070.53 92.18 61,929.47 1,383,600.00 1,095,922.82 79.21 287,677.18

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 590,540.00 587,166.83 99.43 3,373.17 814,900.00 782,880.78 96.07 32,019.22 1,405,440.00 1,370,047.61 97.48 35,392.39

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 522,467.00 366,949.15 70.23 155,517.85 740,100.00 726,633.09 98.18 13,466.91 1,262,567.00 1,093,582.24 86.62 168,984.76

4) คณะวิศวกรรมศาสตร"และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 770,064.00 585,471.06 76.03 184,592.94 1,086,600.00 1,071,666.61 98.63 14,933.39 1,856,664.00 1,657,137.67 89.25 199,526.33

5) คณะพยาบาลศาสตร" 752,000.00 612,481.54 81.45 139,518.46 482,600.00 429,394.10 88.98 53,205.90 1,234,600.00 1,041,875.64 84.39 192,724.36

6) คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" 2,488,854.00 1,688,004.44 67.82 800,849.56 3,389,700.00 2,989,210.83 88.19 400,489.17 5,878,554.00 4,677,215.27 79.56 1,201,338.73

7) คณะวิทยาการจัดการ 942,900.00 640,735.94 67.95 302,164.06 1,262,100.00 1,060,244.75 84.01 201,855.25 2,205,000.00 1,700,980.69 77.14 504,019.31

8) คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี 2,394,425.00 2,393,884.37 99.98 540.63 1,255,400.00 1,189,062.40 94.72 66,337.60 3,649,825.00 3,582,946.77 98.17 66,878.23

9) สํานักงานอธิการบดี 7,647,100.00 6,948,163.82 90.86 698,936.18 3,184,844.83 2,902,207.47 91.13 282,637.36 10,831,944.83 9,850,371.29 90.94 981,573.54

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000,000.00 985,009.84 98.50 14,990.16 436,400.00 309,136.12 70.84 127,263.88 1,436,400.00 1,294,145.96 90.10 142,254.04

11) สํานักส(งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,500,000.00 664,642.99 44.31 835,357.01 474,100.00 419,589.80 88.50 54,510.20 1,974,100.00 1,084,232.79 54.92 889,867.21

12) สถาบันวิจัยและส(งเสริมศิลปวัฒนธรรม 294,000.00 288,136.50 98.01 5,863.50 152,300.00 150,634.00 98.91 1,666.00 446,300.00 438,770.50 98.31 7,529.50

3 รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน 3,365,600.00 2,221,888.72 66.02 1,143,711.28 27,897,500.00 17,391,433.06 62.34 10,506,066.94 31,263,100.00 19,613,321.78 62.74 11,649,778.22

4 รายจายตามยุทธศาสตร;มหาวิทยาลัย 23,694,600.00 17,300,462.48 73.01 6,394,137.52 31,632,500.00 17,068,192.49 53.96 14,564,307.51 55,327,100.00 34,368,654.97 62.12 20,958,445.03

ยุทธศาสตร;ที่ 1 การสร*างความโดดเดนด*านอาหารและการทองเที่ยว 0.00 0.00 0.00 0.00 4,117,900.00 1,142,174.98 27.74 2,975,725.02 4,117,900.00 1,142,174.98 27.74 2,975,725.02

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว ด*านอาหาร

และการท(องเที่ยว

0.00 0.00 0.00 0.00 2,263.00 2,263.00 100.00 0.00 2,263.00 2,263.00 100.00 0.00

2 โครงการฟาร"มต*นแบบเกษตรปลอดภัยตามแนวเศรฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 435,000.00 218,192.00 50.16 216,808.00 435,000.00 218,192.00 50.16 216,808.00

3 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

4 โครงการยกระดับคุณภาพการให*บริการด*านอาหารและการโรงแรม

และพัฒนาผลิตภัณฑ"ภายใต*เครื่องหมาย PBRU Brand

0.00 0.00 0.00 0.00 804,000.00 596,526.48 74.19 207,473.52 804,000.00 596,526.48 74.19 207,473.52

5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู*ด*านอาหารและการท(องเที่ยวสู(สากล 0.00 0.00 0.00 0.00 483,343.50 325,193.50 67.28 158,150.00 483,343.50 325,193.50 67.28 158,150.00

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



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

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

ยุทธศาสตร;ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 4,886,308.00 3,631,681.00 74.32 1,254,627.00 13,726,500.00 7,467,837.49 54.40 6,258,662.51 18,612,808.00 11,099,518.49 59.63 7,513,289.51

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให*ได*มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา

460,000.00 269,731.00 58.64 190,269.00 1,523,624.10 1,067,545.23 70.07 456,078.87 1,983,624.10 1,337,276.23 67.42 646,347.87

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย"ให*มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และทางวิชาชีพ

25,000.00 2,250.00 9.00 22,750.00 134,122.40 114,122.40 85.09 20,000.00 159,122.40 116,372.40 73.13 42,750.00

8 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู* สมรรถนะนักศึกษาแบบออนไลน" 1,628,163.00 1,102,008.00 67.68 526,155.00 8,359,892.90 2,976,716.26 35.61 5,383,176.64 9,988,055.90 4,078,724.26 40.84 5,909,331.64

9 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู(นักศึกษาที่มีสุขภาวะ และมีอัต

ลักษณ"

2,773,145.00 2,257,692.00 81.41 515,453.00 3,708,860.60 3,309,453.60 89.23 399,407.00 6,482,005.60 5,567,145.60 85.89 914,860.00

ยุทธศาสตร;ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 2,527,726.00 1,375,066.36 54.40 1,152,659.64 2,059,000.00 601,436.59 29.21 1,457,563.41 4,586,726.00 1,976,502.95 43.09 2,610,223.05

10 โครงการพัฒนาความรู* สมรรถนะครู และบัณฑิตครูท*องถิ่นสู(ความ

เปMนเลิศ

936,000.00 482,789.66 51.58 453,210.34 2,059,000.00 601,436.59 29.21 1,457,563.41 2,995,000.00 1,084,226.25 36.20 1,910,773.75

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการในท*องถิ่น 

เพื่อยกระดับการเรียนรู*ด*านการอ(านการเขียนและการวิเคราะห"ของ

นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,521,726.00 853,243.70 56.07 668,482.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,521,726.00 853,243.70 56.07 668,482.30

12 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให*เปMนศูนย"ฝOกปฏิบัติการและการวิจัย 

เปMนต*นแบบให*กับโรงเรียนในท*องถิ่น

70,000.00 39,033.00 55.76 30,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 39,033.00 55.76 30,967.00

ยุทธศาสตร;ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 3,431,700.00 1,915,257.68 55.81 1,516,442.32 3,431,700.00 1,915,257.68 55.81 1,516,442.32

13 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, 

มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรม)

0.00 0.00 0.00 0.00 2,006,051.00 908,832.72 45.30 1,097,218.28 2,006,051.00 908,832.72 45.30 1,097,218.28

14 โครงการแสวงหาแหล(งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และ

หรือพัฒนาศูนย"วิจัยเฉพาะทาง

0.00 0.00 0.00 0.00 133,000.00 105,298.00 79.17 27,702.00 133,000.00 105,298.00 79.17 27,702.00

15 โครงการขับเคลื่อนการวิจัยหรืองานสร*างสรรค"ให*ได*รับการจด

สิทธิบัตรและเผยแพร(ในระดับชาติหรือนานาชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 901,126.96 90.11 98,873.04 1,000,000.00 901,126.96 90.11 98,873.04

ยุทธศาสตร;ที่ 5 การพัฒนาท*องถิ่น 16,280,566.00 12,293,715.12 75.51 3,986,850.88 0.00 0.00 0.00 0.00 16,280,566.00 12,293,715.12 75.51 3,986,850.88

16 โครงการตามยุทธศาสตร"ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 775,600.00 623,605.00 80.40 151,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775,600.00 623,605.00 80.40 151,995.00

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได*ชุมชนฐานราก 

(ความยากจน) อันผลกระทบจากโรคโควิด

2,011,896.00 1,305,512.46 64.89 706,383.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011,896.00 1,305,512.46 64.89 706,383.54

18 โครงการส(งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข*าใจสิทธิหน*าที่ของ

ตนเอง และผู*อื่นภายใต*พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย"เปMนประมุข

1,612,965.00 1,013,887.17 62.86 599,077.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,612,965.00 1,013,887.17 62.86 599,077.83



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

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

19 โครงการอนุรักษ"พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1,631,500.00 1,363,951.23 83.60 267,548.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,631,500.00 1,363,951.23 83.60 116,850.00

20 โครงการสร*างมูลค(าเพิ่ม จากภูมิปTญญาท*องถิ่นสู(เศรษฐกิจสร*างสรรค" 1,100,000.00 869,900.30 79.08 230,099.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 869,900.30 79.08 230,099.70

21 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ"ชุมชนท*องถิ่น (OTOP) 500,000.00 403,389.49 80.68 96,610.51 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 403,389.49 80.68 96,610.51

22 โครงการพัฒนาระบบข*อมูลตําบลในจังหวัด 900,000.00 65,422.00 7.27 834,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 65,422.00 7.27 834,578.00

23 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก*ไขปTญหาขาดแคลนครูและการ

เรียนการสอนที่แก*ไขปTญหาผลกระทบจากการแพร(ระบาดของไวรัส

โคโรนาให*กับโรงเรียนขนาดเล็ก

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00

24 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5,784,531.00 5,018,558.46 86.76 765,972.54 0.00 0.00 0.00 0.00 5,784,531.00 5,018,558.46 86.76 765,972.54

ยุทธศาสตร;ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 8,297,400.00 5,941,485.75 71.61 2,355,914.25 8,297,400.00 5,941,485.75 71.61 2,355,914.25

25 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 479,452.00 53.27 420,548.00 900,000.00 479,452.00 53.27 420,548.00

26 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,716,036.95 90.53 283,963.05 3,000,000.00 2,716,036.95 90.53 283,963.05

27 โครงการพัฒนาภาพลักษณ"และระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 2,551,250.00 1,324,110.80 51.90 1,227,139.20 2,551,250.00 1,324,110.80 51.90 1,227,139.20

28 โครงการพัฒนาด*านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00 0.00 0.00 0.00 1,421,900.00 1,421,886.00 100.00 14.00 1,421,900.00 1,421,886.00 100.00 14.00

5 รายการคาใช*จายตามแผนงานฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 6,317,698.07 97.20 182,301.93 6,500,000.00 6,317,698.07 97.20 182,301.93

6 รายการคาใช*จายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ; COVID-19 

และสถานการณ;ภัยแล*ง

3,200,000.00 1,266,718.57 39.58 1,933,281.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 1,266,718.57 39.58 1,933,281.43

480,716,000.00 392,644,939.59 81.68 88,071,060.41 167,262,344.83 108,669,372.02 64.97 58,592,972.81 647,978,344.83 501,314,311.61 77.37 146,664,033.22รวมทั้งสิ้น



 

 

- ภาคผนวก 3 - 

 

 



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

ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563) 

วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร%ที่ 1 การสร@างความโดดเด นด@านอาหารและการท องเที่ยว 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลกัสูตรระยะยาว ด@านการประกอบอาหารและการท องเที่ยว 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการเสริมสร�างและพัฒนาทักษะด�านการประกอบอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ (2,263) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  
4.1 เพื่อเพิ่มรายได�จากการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นด�านอาหารและการท6องเที่ยว  
4.2 เพื่อเป7นการประชาสัมพันธ+มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  

จํานวนผู�เข�าร6วมอบรม

หลักสตูรระยะสั้น  

รายได�จากการ

ลงทะเบียนของ

ผู�เข�าร6วมอบรม  

1. จํานวนผู�เข�าร6วมการฝ>กอบรม 100 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 6 คน  

2. จํานวนกิจกรรมที่มผีู�สนใจเข�าร6วมกิจกรรม

มากกว6า 20 คน 4 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

เท6ากับ 1 กิจกรรม  

3. รายได�จากการลงทะเบียน 50,000 บาท ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 5,340 บาท  

4. ระดับความพึงพอใจต6อเนื้อหาความรู�ที่ได�รับ 

ค6าเฉลี่ย 4 อยู6ระหว6างการดาํเนินงาน  

37,000.00 2,263.00 จัดอบรมหลักสตูรระยะสั้นแล�ว 1 กิจกรรม คือ การ

ฝ>กอบรมเค�ก โดยมีผู�เข�าร6วมอบรม จํานวน 6 คน และ

มีรายได�จากการลงทะเบียน เป7นเงินทั้งสิ้น 5,340 

บาท  

  ไม6สามารถดําเนิน

กิจกรรมต6อได� 

เนื่องจากเกิด

สถานการณ+การ

แพร6ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

2019 

  

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 2 โครงการฟาร%มต@นแบบเกษตรปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Smart Farm) 

กิจกรรมที่ 1 ศูนย+ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม (435,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กิจกรรมย6อยที่ 1 
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา
ท�องถิ่น 
2. โครงการหลัก 42. โครงการตามบริบทของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
3. โครงการ/กิจกรรม แปลงไม�ผลเศรษฐกิจ
เมืองเพชรอัจฉริยะ 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อสร�างแปลงผลิตไม�ผลเศรษฐกิจเมือง
เพชรอัจฉริยะ (มะนาวพันธุ+แปGน)  2. เพื่อเป7น
แหล6งเรียนรู�การผลติไม�ผลเศรษฐกิจเมือง
เพชรอัจฉริยะของเกษตรกรและผู�ที่สนใจ
ทั่วไป 3. เพื่อเป7นวัตถุดิบของโรงเรียนอาหาร
นานาชาติ  และแหล6งอาหารของบุคลากร
มหาวิทยาลยัและจําหน6ายให�กับประชนทั่วไป 

     7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 แปลงผลิตไม�ผลเศรษฐกิจเมืองเพชรอัจฉริยะ 

ค6าเปGาหมาย 1 แปลง ผลการดําเนินงาน 1 แปลง 

 7.1.2 จํานวนต�นมะนาว ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 

100 ต�น ผลการดําเนินงาน 100 ต�น 

 7.1.3 ชนิดไม�ผล ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 3 ชนิด 

(มะนาว กล�วย ส�มซ6า) ผลการดําเนินงาน 3 ชนิด 

 7.1.4 ระบบให�น้ําอัจฉริยะ (ให�น้ําตามความชื้นดิน/

อากาศ) ค6าเปGาหมาย 1 ระบบ ผลการดําเนินงาน 1 

ระบบ 

 7.1.5 ระบบให�ปุIยอัจฉริยะ (ให�ปุIยพร�อมกับระบบ

น้ํา) ค6าเปGาหมาย 1 ระบบ ผลการดําเนินงาน  

1 ระบบ 

 7.1.6 ไม�ผลแฟนซี ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 3 ชนิด 

(มะม6วง ส�ม มะนาว) ผลการดําเนินงาน 3 ชนิด 

 7.1.7 รายได�จากการจําหน6ายผลผลิต (มะนาว) ค6า

เปGาหมาย ปKที่ 1 30,000 ปKที่ 2150,000 ปKที่ 3 

200,000 ผลการดาํเนินงาน ยังไม6มีผลผลิต 

7.2 เชิงคุณภาพ 

 7.2.1 องค+ความรู�/เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นของโครงการ

435,000.00 218,192.00  ดําเนินการปลูกมะนาวสายพันธุ+แปGนเกษตร จํานวน 

100 ต�นแซมด�วย กล�วยหอมทอง 90 ต�น ชมพู6เพชร

สายรุ�ง 6 ต�น ลําไย 6 ต�น ฝรั่ง 12 ต�น  ตระไคร� 50 

ต�น ติดตั้งระบบให�น้ําพืชตามเวลาที่ตั้งไว�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปลูกไม�ผลเมืองเพชร 

ระบบการปลูกพืชแซม 

ปริมาณน้ําที่กัก

เก็บในถังไม6

เพียงพอต6อการ

ให�น้ําพืชแต6ละ

ครั้งทําให�ต�อง

ปรับจํานวนต�น

พืชลดลง ไฟดับ 

ทําให�ปNOมน้ําไม6

ทํางาน 

 

  

จัดทําระบบ

สํารองน้ําเพิ่ม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ที่นักศึกษา/อาจารย+/ผู�ที่สนใจสามารถนําไป

ประยุกต+ใช�หรือพัฒนาต6อยอดได� ค6าเปGาหมาย ร�อย

ละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80 

 7.2.2 ผลผลติของกิจกรรมตอบสนองความต�องการ

ประชาชน ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมย6อยที่ 2  

1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา

ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 42. โครงการตามบริบทของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

3. โครงการ/กิจกรรม สาหร6ายทะเลสุขภาพ

ในโรงเรือนประหยัดพลังงาน 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1.  เพื่อสนับสนุนศูนย+ต�นแบบเกษตร

ปลอดภัยและนวัตกรรม ให�เกิดการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการพื้นที่คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรร6วมกับการใช�ระบบ

อัจฉริยะจัดการผลติทางเกษตรได�อย6างมี

ประสิทธิภาพ 

 4.2.  เพื่อสนับสนุนการถ6ายทอดเทคโนโลยี

ของศูนย+ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและ

นวัตกรรมและความรู�สําหรับนักศึกษาให�มี

ทักษะการเป7นผู�ประกอบการและศตวรรษที่ 

21 แพลตฟอร+มการวางแผนและการจัดการ

ระบบควบคุมคุณภาพโรงเรือนอัจฉริยะ ด�าน

การตลาดและนวัตกรรมการแปรรปูผลติภณัฑ+

เกษตรเชิงอุตสาหกรรม ผู�ประกอบการเกษตร

และแปรรูป 4.0 ด�วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8. ผลการดําเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงการจัดการระบบการเลีย้ง

สาหร6าย 

         นักศึกษาการเพาะเลีย้งสัตว+น้ํา ชั้นปKที่  จํานวน  

40 คน รายวิชาเรียน  สาหร6ายเศรษฐกิจ 

 ได�ดําเนินการในการออกแบบระบบการเลี้ยงสาหร6าย 

ที่มีการพลังงานจากแสงอาทิตย+ มาใช�ในระบบการ

กรองน้ําที่หมุนเวียนในระบบใช�เลีย้งสาหร6าย 

         กิจกรรมที่ 2 การเป7นแหล6งเรียนรู�ศึกษาวิจยั

วิชาปNญหาพิเศษ 

                   นักศึกษาสาขาการเพาะเลี้ยงสตัว+น้ํา 

ชั้นปKที่ 4 จํานวน 3 คน และชั้นปKที่ 3 จํานวน 4 คน  

ที่ทําการศึกษาวิจัยโดยในการเกี่ยวกับการเลีย้ง

สาหร6ายเศรษฐกิจ โดยการใช�เกลอืน้ําทะเลผง  การใช�

น้ํานาเกลือ  และการใช�ขี้แดดนาเกลือ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลติสาหร6ายทะเล 

- ในการดําเนินงานเพื่อเตรียมพื้นที่ อาคารโรงเรือน  

ดําเนินการปรับปรุง และจัดเตรียมแล�วเสร็จ 

- ในการดําเนินการเพื่อจัดซื้อ และติดตั้งครุภณัฑ+  

ได�แก6 แผงโซลาร+เซลล+  พร�อมชุดอุปกรณ+ทางไฟฟGา 

และปNSมน้ําสําหรับใช�กับโซลาร+เซลล+ดําเนินการแล�ว

เสร็จ 

การจัดซื้อวัสดุที่นํามาใช�ในการเลีย้ง ได�แก6 เกลือน้ํา

ทะเลผง  ขี้แดดนาเกลือ  วัสดุทางการเกษตร เช6นถุง

อวนตาข6าย ตะกร�าพลาสติก รวมถึงวัสดุกรอง  

ดําเนินการแล�วเสร็จบางส6วน 

- ในการจัดการระบบเลี้ยง พบว6าประสบปNญหา 

เนื่องจากในการดําเนินการมีการเปลี่ยนการใช�ปNSมน้ํา

1.เรียนรู�ในการจัดทํา และ

ปรับปรุงระบบการกรอง

น้ํา ที่แตกต6างจากระบบที่

เคยดําเนินการมา ซึ่งส6งผล

ให�สามารถศึกษาข�อมูล 

และนํามาปรับประยุกต+ให�

เข�ากับสถานการณ+ ของ

เทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเดมิ 

2. นักศึกษาได�ศึกษา

ทดลองการเลี้ยงสาหร6าย 

และได�ผลงานวิจัย คือการ

ประยุกต+ใช�ขี้แดดนาเกลือ

ในระดับต6างกันในการ

เลี้ยงสาหร6ายพวงองุ6นใน

ถังเลี้ยงขนาดใหญ6 

3. ได�ทราบผลของการ

เสรมิขี้แดดนาเกลือในน้ํา

ทะเลผง ซึ่งจะนําไปพัฒนา

ต6อเพื่อให�ได�สูตรเกลือน้ํา

ทะเลผงเพื่อการเลี้ยง

สาหร6ายที่นํามาพัฒนาเชิง

พาณิชย+ต6อไปได� 

จากการ

เปลี่ยนแปลง

วิธีการในการ

หมุนเวียนน้ํา 

จากการใช�ปNSมน้ํา

ธรรมดาขนาดเล็ก 

มาเป7นปNSมที่ใช�

ระบบโซลาร+เซลล+ 

ทําให�การจัดการ 

และตดิตั้งระบบ

กรองน้ํามีปNญหา

ติดขัด และกําลัง

ดําเนินการ

ปรับปรุงแก�ไข

เพื่อให�สามารถใช�

งานได�  แต6ต�องใช�

เวลาในการ

ทดลองและ

ทดสอบระบบ

เพื่อให�สามารถ

ดําเนินการอย6าง

ต6อเนื่องได�  จึงทํา

ให�ระบบการเลี้ยง

ที่สมบูรณ+ตามที่

ตั้งเปGาหมายไว�   

ควรมีการ

ศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับระบบ

การเลีย้งแบบ

ที่ใช�เทคโนโลยี

ประหยดั

พลังงาน  

ควบคู6กับการ

ผลิตสาหร6าย

แบบเดิมเพื่อ

เปรียบเทียบ

ในข�อดี ข�อเสีย 

และจุดแข็ง

จุดอ6อนของแต6

ละวิธีการ  

เพื่อนําไป

ส6งเสริมแก6

ผู�สนใจ และ

เกษตรกรผู�

ประสบปNญหา

ต6อไป 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

แบบเดิมที่ใช�ไฟบ�าน  มาใช�ระบบปNSมแบบโซลาร+เซลล+  

ไม6สามารถควบคุมแรงดันน้ําที่ใช�ในการหมุนเวียนน้ํา

เลี้ยงสาหร6ายได�  ทําให�ต�องออกแบบระบบกรองใหม6 

ซึ่งอยู6ระหว6างการปรับปรุงระบบให�สามารถหมุนเวียน

น้ําในระดับของความเร็วที่เหมาะสม  จึงยังไม6สามารถ

ทําการเลีย้งสาหร6ายในระบบหมุนเวียนผ6านระบบ

กรองตามที่เซ็ทไว�ก6อนหน�านี้ได�สําเร็จ 

แนวทางการแก�ไขปNญหา 

ในระหว6างการปรบัระบบน้ําให�สามารถไหลหมุนเวียน

ด�วยระบบพลังงานแสงอาทิตย+  จะเริ่มดําเนินการเลี้ยง

สาหร6ายในระบบเดิมไปก6อน ทั้งนี้เมื่อดําเนินการ

ปรับปรุงระบบแล�วเสรจ็จะได�ดาํเนินการศึกษา

เปรียบเทียบการดาํเนินการระบบเลี้ยงที่ต6างกัน และ

ผลผลติที่ได�รับควบคู6กับการผลิต 

กิจกรรมย6อยที่ 3 

1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา

ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 42. โครงการตามบริบทของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

3. โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่เพื่อ

อนุบาล/จําหน6ายพรรณไม�และผลติพรรณไม�  

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่/โรงเรือนเก6าที่ทรุด

โทรมเพื่ออนุบาลและจําหน6ายพรรณไม�  2. 

ผลิตพรรณไม�เพื่อจําหน6าย 3. เพื่อสร�างรายได�

จากการจําหน6ายพรรณไม� 

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

 7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 โรงเรือนที่ได�รับการพัฒนาและปรับปรุง ค6า

เปGาหมาย 1 โรงเรือน ผลการดําเนินงาน 1 โรงเรือน 

 7.1.2 ชนิดพรรณไม�ที่ผลติ ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 

20 ชนิด ผลการดําเนินงาน  ไม6น�อยกว6า 20 ชนิด 

 7.1.3 จํานวนที่ผลิต ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 

1,000 กระถาง ผลการดําเนินงาน ไม6น�อยกว6า 

1000 กระถาง/ถุง 

 7.1.4 รายได�จากการจําหน6ายผลผลิต ค6าเปGาหมาย 

ไม6น�อยกว6า 30,000 บาท/ต6อปK ผลการดาํเนินงาน

2,100 บาท (5 เดือน) 

    8. ผลการดําเนินงาน 

 8.1 โรงเรือนที่ได�รบัการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให�ใน

การอนุบาลและผลิตพรรณไม�จํานวน 3 โรงเรือน  

 8.2 ชนิดพรรณไม�ที่ผลติเพื่อจําหน6ายไม6น�อยกว6า 20 

ชนิด ได�แก6 เฟTUองฟGา ไทรครสิติน6า ชมพู6 มะนาว ฮาอก

เกี้ยน มะม6วง ลิ้นมังกร หมาก ปาล+ม แดงสิงคโปร+ พุด 

ซองออฟอินเดีย มิกกี้เม�า หนาวดปลาหมึก ต�อยติ่ง 

ชวนชม  ทับทิม ลีลาวดี คลีบปลาวาฬ เป7นต�น  

 8.3 จํานวนที่ผลิต 1000 ถุง/กระถาง 

 8.4 รายได�จากการจําหน6ายผลผลิต 2,100 บาท 

การผลิตพรรณไม�ประดบั     

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตตาลโตนด (ลฟิท+ระยะที่ 2 | หุ6นยนต+ขึ้นตาล) (150,000) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 150,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

งบประมาณปK 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ+ประเภทอาหารภายใต�เครื่องหมาย PBRU Brand 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง (320,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสงัคมศาสตร+ 

        320,000.00 170,130.00 ปรับปรุงห�องพักชั้น 2 จํานวน 4 ห�อง       

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การแปรรูปผลิตภัณฑ+กล�วยหอมทองทอดกรอบปรุงแต6งรส” (36,400)คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 36,400.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ+ขนมอบประเภททาร+ตสับปะรดผสมเนื้อลูกตาล (42,600) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี

กิจกรรม การพัฒนาผลิตภณัฑ+ทาร+ตสับปะรด
ผสมเนื้อลูกตาล 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1  เพื่อสร�างผลติภณัฑ+ประเภทขนมอบ 
ภายใต� PBRU Brand 
4.2  เพื่อสร�างรายได�ให�กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) ได�

ผลิตภณัฑ+ทาร+ต

สับปะรดผสมเนื้อลูก

ตาล 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

รายได�จากการ

จําหน6ายผลิตภัณฑ+

ทาร+ตสับปะรดผสม

เนื้อลูกตาล ภายใต� 

PBRU Brand 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

1.จํานวนผลติภณัฑ+ขนมอบ 1 ผลติภัณฑ+  

7.2 เชิงคุณภาพ 

1.รายได�จากการจําหน6ายผลติภณัฑ+ 4,000 บาท 

2. ตํารับมาตรฐานขนมอบที่สามารถจัดจําหน6ายได� 

1 ตํารับ  

7.3 เชิงเวลา 

1.กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตร

มาส 4  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 50 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 42,600 บาท เบิกจ6าย

จริง 9,000 บาทคงเหลือ 33,600 บาท 

42,600.00 42,600.00 9. ผลการดําเนินงาน 

9.1 มีรายได�จากการจําหน6ายผลติภัณฑ+ขนมอบ 4,000 

บาท  

9.2 ได�ตํารับมาตรฐานทาร+ตสับปะรดผสมเนื้อลูกตาล 

1 ตํารับ 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

เทคนิคการทําทาร+ต

สับปะรดผสมเนื้อลูกตาล 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

11.1 การแพร6

ระบาดของ 

Covid-2019 

11.2 ช6องทางใน

การจัดจําหน6าย 

  

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ+ผัดไทยสูตรเพชรบุรี กึ่งสําเร็จรูป (38,500) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี

1. ยุทธศาสตร+ที่  1 
2. โครงการหลัก โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ+
ประเภทอาหารภายใต�เครื่องหมาย PBRU 
Brand โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี
และThink Café  
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาผลิตภณัฑ+
ผัดไทยสูตรเพชรบุรี กึ่งสําเร็จรูป 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1  เพื่อสร�างผลติภณัฑ+ประเภทขนมอบ 
ภายใต� PBRU Brand 
4.2  เพื่อสร�างรายได�ให�กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) ได�

ผลิตภณัฑ+ผดัไทยสูตร

เพชรบุรี กึ่งสําเร็จรูป 

 6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

รายได�จากการ

จําหน6ายผลิตภัณฑ+ผดั

ไทยสตูรเพชรบุรี กึ่ง

สําเรจ็รูป ภายใต� 

PBRU Brand 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

1.จํานวนผลติภณัฑ+ขนมอบ 1 ผลติภัณฑ+  

7.2 เชิงคุณภาพ 

1.รายได�จากการจําหน6ายผลติภณัฑ+ - บาท 

2. ตํารับมาตรฐานขนมอบที่สามารถจัดจําหน6ายได� 

1 ตํารับ  

7.3 เชิงเวลา 

1.กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตร

มาส 4  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 50 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 38,500 บาท เบิกจ6าย

จริง 7,500 บาทคงเหลือ 31,000 บาท 

38,500.00 37,999.48 9. ผลการดําเนินงาน 

9.1 ได�ตํารับมาตรฐานผดัไทยสูตรเพชรบุรี กึ่ง

สําเรจ็รูป 1 ตํารับ 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

เทคนิคการทําผดัไทยสูตร

เพชรบุรี กึ่งสําเร็จรูป 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

11.1 การแพร6

ระบาดของ 

Covid-2019 

11.2 ช6อง

ทางการจัด

จําหน6าย

ผลิตภณัฑ+ 

  

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ+ชะครามกรอบ (38,600) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี

- - - - 38,600.00 38,600.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 6 ยกระดับคุณภาพอาหาร การให�บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย (327,900.00) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 

        327,900.00 307,197.00 ดําเนินการตรวจวิเคราะห+คณุภาพอาหารโรงอาหาร

อาคารนิวัตสิโมสร ชั้น 2-3 

ผลการดําเนินการทดสอบพบว6าโรงอาหารภายใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชนบุรี เป7นไปตามเกณฑ+

มาตรฐานที่กําหนดไว�โดยมีการตรวจตัวอย6างทั้งหมด 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

109 ตัวอย6าง ผ6าน 103 ตัวอย6าง ไม6ผ6าย 6 ตัวอย6าง 

โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได�ย้ําเตือนให�

รักษามาตรฐานที่ดีอยู6แล�วต6อไป และให�พัฒนา

ปรับปรุงแก�ไขในส6วนที่พอใช�ให�ดียิง่ ๆ ขึ้นไป  

งบประมาณปK 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ด�านอาหารและการท6องเที่ยวสู6สากล 

กิจกรรมที่ 1 อบรมและทดสอบทักษะฝKมือแรงงาน สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร สาขาพนักงานต�อนรับส6วนหน�า และสาขาแม6บ�าน ระดับ 1 (45,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1. ยุทธศาสตร+ที่  1 ความโดดเด6นด�านอาหาร
และการท6องเที่ยว 
2. โครงการหลัก โครงการยกระดบัคุณภาพ
และเสรมิสร�างทักษะทางวิชาชีพด�านการ
ประกอบอาหารและการท6องเที่ยว 
3. โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมและ
ทดสอบทักษะฝKมือแรงงาน สาขาพนักงาน
แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร สาขาพนักงานต�อนรับ
ส6วนหน�า ระดับ 1 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อเป7นการเตรยีมความพร�อมทักษะ
ด�านการบริการให�กับนักศึกษาปNจจุบันและ
ศิษย+เก6า 
 4.2 เพื่อเป7นการเตรยีมความพร�อมให�กับ
นักศึกษาปNจจุบันและศิษย+เก6าให�เข�ารับการ
อบรมเพื่อการทดสอบทักษะฝKมือแรงงาน
มาตรฐานและรับใบประกาศนียบัตรฝKมือ
แรงงานเพื่อการประกอบอาชีพภายหลังสําเร็จ
การศึกษา 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)  

 นักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมการ

ท6องเที่ยวและบริการ

ระหว6างประเทศผ6าน

การอบรมและได�

ประกาศนียบัตรไม6ต่าํ

กว6า ร�อยละ 80 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome)  

 6.1 ผู�เข�าร6วม

โครงการสามารถผ6าน

กระบวนการอบรม

และทดสอบทักษะ

ฝKมือแรงงานแห6งชาติ 

ระดับ 1 สาขา

พนักงานต�อนรับส6วน

หน�าและสาขา

พนักงานบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม 

รวมทั้งได�รับ

ประกาศนียบัตร

มาตรฐานฝKมือแรงงาน

ภายหลังกิจกรรมการ

อบรมและทดสอบ

ทักษะฝKมือแรงงาน

เสร็จสิ้นลง 

 6.2 ผู�เข�าร6วม

โครงการสามารถนํา

ความรู� ความ

เชี่ยวชาญจาก

ภาคปฏิบัติการและ

การอบรมและทดสอบ

ทักษะฝKมือแรงงาน 

ระดับที่ 1 ไปต6อยอด

ในวิชาชีพภายหลังการ

สําเรจ็การศึกษา  

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80  

ผลการดําเนินงาน 97.58 

1. สาขาพนักงานต�อนรับส6วนหน�า จํานวน 60 คน 

2. สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 61 

คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

ผู�เข�าร6วมโครงการสอบผ6านและได�รับใบ

ประกาศนียบัตร ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80 ร�อยละ

85.88 

7.3 เชิงเวลา  

โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม6น�อย

กว6าร�อยละ80 5 สัปดาห+ ร�อยละ 100 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 45,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 45,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

45,000.00 45,000.00 9. ผลการดําเนินงาน  

 จากการดําเนินโครงการอบรมและทดสอบทักษะฝKมือ

แรงงาน สาขาพนักงานต�อนรับส6วนหน�า และสาขา

พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ของนักศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท6องเที่ยวและบริการ

ระหว6างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร+และ

สังคมศาสตร+ รวม 62 คน ประกอบด�วย 

 

1. การอบรมสาขาพนักงานต�อนรบัส6วนหน�า 

 รุ6นที่ 1 นักศึกษาชั้นปKที่ 3 จํานวน 20 คน  

อบรมและทดสอบระหว6างวันที่ 14 – 17 มกราคม 

2563 

 

 รุ6นที่ 2 นักศึกษาชั้นปKที่ 2 จํานวน 19 คน นักศึกษา

ชั้นปKที่ 3 จํานวน 1 คน  

อบรมและทดสอบระหว6างวันที่ 28 – 31 มกราคม 

2563 

 

 รุ6นที่ 3 นักศึกษาชั้นปKที่ 2 จํานวน 21 คน นักศึกษา

ชั้นปKที่ 3 จํานวน 1 คน 

อบรมและทดสอบระหว6างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ+ 

2563 

2. การอบรมสาขาพนักงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

 รุ6นที่ 1 นักศึกษาชั้นปKที่ 3 จํานวน 22 คน 

อบรมและทดสอบระหว6างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ+ 

2563 

 

 รุ6นที่ 2 นักศึกษาชั้นปKที่ 2 จํานวน 40 คน 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ใบรับรองมาตรฐานจาก

ศูนย+ทดสอบฝKมือแรงงาน

จังหวัดเพชรบุรี สาขา

พนักงานต�อนรับและ

พนักงานแผนกบริการ

อาหารและเครื่องดื่มใน

ธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร ระดับ 1 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 ข�อจํากัดด�าน

เวลาในการให�

ความรู�ของ

วิทยากรที่มีอยู6

อย6างจํากัด 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

12.1  อาจารย+

ผู�รับผิดชอบใน

สาขาควร

อบรมและให�

ความรู�แก6

นักศึกษาก6อน

เข�ารับการ

อบรมและ

ทดสอบ 

เนื่องจากเวลา

ในการอบรมมี

ค6อนข�างจํากัด

เพียง 1-2 วัน 

เพื่อช6วยให�

นักศึกษามี

โอกาสสอบ

ผ6านการ

ทดสอบมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้

เพื่อประโยชน+

แก6นักศึกษาใน

อนาคต 

12.2  อาจารย+

ในสาขาควรให�

ความความรู�

และแนะนําถึง

ประโยชน+ที่

นักศึกษาจะ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

อบรมและทดสอบระหว6างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ+ 

2563 

 

 นักศึกษาเข�าร6วมอบรมและทดสอบฝKมือแรงงาน 

สาขาพนักงานต�อนรับส6วนหน�า รวม 60 คน จาก

นักศึกษาทั้งหมด 62 คน คิดเป7นร�อยละ 96.77 เข�า

ร6วมสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 

61 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 62 คน คิดเป7นร�อยละ 

98.39 

 

 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท6องเที่ยวและบริการ

ระหว6างประเทศ (สองภาษา) จํานวน 60 คน สอบ

ผ6านการทดสอบทักษะวิชาชีพสาขาพนักงานต�อนรับ

ส6วนหน�า จํานวน 46 คน คิดเป7นร�อยละ 76.67 และ

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท6องเที่ยวและบริการ

ระหว6างประเทศ (สองภาษา) จํานวน 61 คน สอบ

ผ6านการทดสอบทักษะวิชาชีพสาขาพนักงานบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 58 คน คิดเป7นร�อยละ 

95.08  

 

 ผลเฉลี่ยรวมของนักศึกษา ทั้งหมดจํานวน 62 คน ใน

สาขาพนักงานต�อนรับส6วนหน�า และสาขาพนักงาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป7น ร�อยละ 85.88 

ได�รับจากการ

เข�าร6วม

โครงการ 

เพื่อให�

นักศึกษาเห็น

ความสําคัญ

ของมาตรฐาน

ฝKมือแรงงาน

แห6งชาติ 

รวมถึง

ประโยชน+ที่

นักศึกษาจะ

ได�รับภายหลัง

สําเรจ็

การศึกษาใน

อนาคต 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมและฝ>กภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and in-flight service) ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท6องเที่ยวและบริการระหว6างประเทศ (สองภาษา) (15,672.50) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1. ยุทธศาสตร+ที่  1 ความโดดเด6นด�านอาหาร
และการท6องเที่ยว 
2. โครงการหลัก โครงการพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด�านอาหาร
และการท6องเที่ยว 
3. โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมและฝ>ก
ภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงาน
ต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground 
and in-flight service) 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
 4.1 เพื่อเป7นการเตรยีมความพร�อมทักษะ
ด�านการบริการโดยเฉพาะการบรกิารโดย
พนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ
ให�กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการ

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

นักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมการ

ท6องเที่ยวและบริการ

ระหว6างประเทศผ6าน

การอบรม จํานวน 40 

คน 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome)  

 6.1 ผู�เข�าร6วม

โครงการได�รบัการ

พัฒนาศักยภาพผ6าน

การอบรมและฝ>ก

ภาคปฏิบัติการการ

บริการโดยพนักงาน 

ต�อนรับของสายการ

บินนานาชาติ 

(ground and in-

flight service) 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการจํานวน 

40 คน ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80  ร�อยละ 100 

7.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วม

โครงการ ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80 ร�อยละ 98 

7.3 เชิงเวลา 12 มีนาคม 2563 (1 วัน) ร�อยละ 100 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 15,672.50 บาท คงเหลือ 14,327.50 บาท 

15,672.50 15,672.50 9. ผลการดําเนินงาน  

 การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาผู�เข�าร6วม

โครงการอบรมและฝ>กภาคปฏิบัตกิารการบริการโดย

พนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ โดยการใช�

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาผู�เข�าร6วม

โครงการ จํานวน 40 คน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563  

ซึ่งมีผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน แบ6งเป7นเพศ

หญิงร�อยละ 80  และเพศชายร�อยละ 20 คิดเป7นร�อย

ละ 100 %  

 ผลการประเมิน พบว6า นักศึกษามีความพึงพอใจต6อ

ภาพรวมของโครงการอยู6ในระดับมากที่สุด (  = 4.90 

และ SD = 0.30)  รองลงมาได�แก6 ความพึงพอใจด�าน

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 10.1 ทักษะการบริการ

ผู�โดยสารก6อนผู�โดยสารขึ้น

เครื่องบิน 

 10.2 ทักษะการบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม ผ�า

ห6มและอื่นๆ ให�แก6

ผู�โดยสารชั้นประหยัด 

 10.3 ทักษะการเผยแพร6

ข�อมูลความปลอดภยั

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ข�อจํากัดด�าน

เวลาในการให�

ความรู�ของ

วิทยากรที่มีอยู6

อย6างจํากัด 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

การติดต6อ

วิทยากรให�มา

บรรยาย

เนื่องจาก

วิทยากร

ทํางานอยู6

ต6างประเทศ

ส6วนใหญ6 ทํา

ให�ต�องติดต6อ

วิทยากร



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ท6องเที่ยวและบริการระหว6างประเทศ (สอง
ภาษา) และนักศึกษาจากคณะวิชาอื่น ๆ 
 4.2 เพื่อเป7นการเตรยีมความพร�อมให�กับ
นักศึกษาให�เข�ารับการอบรมและฝ>ก
ภาคปฏิบัติการโดยพนักงานต�อนรบัของสาย
การบินนานาชาติ  

ภายหลังกิจกรรมการ

อบรมและทดสอบ

ทักษะฝKมือแรงงาน

เสร็จสิ้นลง 

 6.2 ผู�เข�าร6วม

โครงการสามารถนํา

ความรู� ประสบการณ+ 

และการถ6ายทอด

ความเชี่ยวชาญจาก

พนักงานต�อนรับของ

สายการบินมืออาชีพ

เพื่อการต6อยอดใน

วิชาชีพที่เกี่ยวข�องกับ

การบริการภายหลัง

การสําเร็จการศึกษา  

คุณภาพการให�บริการ อยู6ในระดบัมากที่สุด (  = 4.82 

และ SD = 0.43) ด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ/ผู�

ประสานงาน อยู6ในระดับมากที่สุด (  = 4.77 และ SD 

= 0.47) ด�านวิทยากร อยู6ในระดับมากที่สุด (  = 4.75 

แล ะ SD = 0.49)  ด�านการอํานวยความสะดวก อยู6

ในระดับมากที่สุด (  = 4.74 และ SD = 0.48)  ด�าน

กระบวนการและขั้นตอนการให�บริการ อยู6ในระดับ

มากที่สุด (  = 4.70 และ SD = 0.49) ตามลําดับ 

ตลอดระยะเวลาการ

เดินทางของผู�โดยสาร 

 10.4 ทักษะภาษาอังกฤษ

และภาษาต6างประเทศ

อื่นๆ ที่จําเป7นต�องใช�ใน

การบริการผู�โดยสาร 

 10.5 ทักษะการดูแล

ผู�โดยสารเด็ก ผู�สูงอายุ 

ผู�ป}วยและผู�พิการ อีกทั้ง 

ผู�โดยสารที่ประสบปNญหา

ใดๆ 

 10.6 ทักษะการทําความ

สะอาดในภาพรวม 

 10.7 ทักษะการแต6งกาย

ของพนักงานต�อนรับบน

เครื่องบินในภาพรวม 

 10.8 ทักษะการแก�ไข

ปNญหาเฉพาะหน�าใดๆ 

ขณะให�บริการแก6

ผู�โดยสาร 

 10.9 การปGองกันการติด

เชื้อหรือระหว6างปฏบิัติ

หน�าที่ 

ล6วงหน�าอย6าง

น�อย 3 เดือน 

เพื่อการ

วางแผน 

กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร�อมเพื่อการเป7นมืออาชีพ (การสํารองที่นั่งสายการบิน) (29,025.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1. ยุทธศาสตร+ที่  1 การสร�างความโดดเด6น
ด�านอาหารและการท6องเที่ยว 
2. โครงการหลัก โครงการยกระดบัคุณภาพ
และเสรมิสร�างทักษะทางวิชาชีพด�านการ
ประกอบอาหารและ  การท6องเที่ยว (ข�อ 6) 
3. โครงการ/กิจกรรม โครงการเตรียมความ
พร�อมเพื่อการเป7นมืออาชีพ (การสํารองที่นั่ง
สายการบิน)   
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อให�นักศึกษาได�มีความรู�และทักษะ
เฉพาะทางด�านการสํารองที่นั่ง 
4.2 เพื่อให�นักศึกษามีแนวทางในงานอาชีพ 
ใช�เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาอาชีพ มุ6งมั่นในการ
ทํางาน มี      ทักษะการเรียนรู�สู6การ

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

นักศึกษามีความรู�และ

ทักษะเพิ่มเตมิ 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

มีความรู�และทักษะ

เฉพาะทางด�านในการ

สํารองที่นั่ง รวมถึงมี

ทักษะการเรยีนรู�สู6การ

ปฏิบัติงานจริงในสาย

งานอุตสาหกรรม

ท6องเที่ยว   

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

 1. นักศึกษาผู�เข�าร6วมกิจกรรม จํานวน  36  คน  

  2. จํานวนประกาศนียบัตรที่ได�รบั จํานวน 36 ใบ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

  1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80 

  2. ความรู�ความเข�าใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม

สามารถนําความรูไปใช�ประโยชน+ ร�อยละ 80 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสร 29,025.บาท เบิกจ6าย

จริง 29,025 คงเหลือ 0 บาท 

29,025.00 29,025.00 9. ผลการดําเนินงาน 

  จากการจัดดําเนินการโครงการเตรียมความพร�อม

เพื่อการเป7นมืออาชีพ (การสํารองที่นั่งสายการบิน) ได�

ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมการสํารองที่นั่งและจัด

อบรมเสร็จสิ้นเป7นที่เรียบร�อย  ในช6วงกลางเดือน

มีนาคม 2563 ที่ผ6านมา แต6ด�วยมีเหตุการณ+การแพร6

ระบาดของโรคโคโร6นา-19 จึงไม6สามารถเดินทางและ

รวมตัว (ซึ่งจําเป7นในการจัดสอบสาํหรับการรับใบ

ประกาศการสํารองที่นั่ง) ได� จึงเป7นผลทําให�โครงการ

ไม6สามารถดําเนินการจนเสร็จสิ้นได� ทั้งนี้ได�มีการคืน

เงินงบประมาณในส6วนที่ไม6สามารถดําเนินกิจกรรมให�

บรรลไุด� และได�ดาํเนินการคืนเงินงบประมาณค6าเช6า

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ได�มีความรู�และทักษะ

เฉพาะทางด�านในการ

สํารองที่นั่ง รวมถึงมีทักษะ

การเรยีนรู�สู6การปฏิบัติงาน 

จริงในสายงาน

อุตสาหกรรมท6องเที่ยว  

ทั้งนี้อาจต�องมีการสลับ

ส6วนในการเรยีนและนําใน

ส6วน สําหรับการปฏิบัติ

  ไม6สามารถ

รวมกลุ6มและ

เดินทางได�

เนื่องจากโรค

ระบาดโควิด-19 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ปฏิบัติงานจริงในสายงานอุตสาหกรรม
ท6องเที่ยวได� 
4.3 เพื่อให�นักศึกษาสามารถนําความรู�มา
ประยุกต+ใช�ในการเรียนและการใช�ชีวิต   

รถ จํานวน 11,000 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 

2563 เรียบร�อยแล�ว 

และการสอบเพื่อรับใบ

ประกาศให�เรียบร�อย

โดยเร็ว 

(ในกรณีอาจจะมีเหตุ

ฉุกเฉินอื่นๆ)  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะด�านอาหาร โดยส6งนักศึกษาเข�าร6วมประกวดอาหารครัววันดี (45,840.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  
4.1เพื่อพัฒนาทักษะด�านการประกอบอาหาร
ให�กับนักศึกษา และอาจารย+  
4.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีน
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข�องกับการ
ประกอบอาหาร  

นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีและศิลปะ

การประกอบอาหาร  

รางวัลที่ได�รับ  7.1 เชิงปริมาณ  

1. จํานวนรายการแข6งขัน 2 รายการ ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 4 รายการ  

2. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมแข6งขัน 4 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 6 คน  

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

1. จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได�รับ 3 รางวัล ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 4 รางวัล 

50,000.00 43,800.00 ด�วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบ

อาหาร คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ได�ส6ง

นักศึกษาเข�าร6วมประกวดอาหารระดับชาติและ

นานาชาติ ณ วิทยาลยัเทคโนโลยคีรัววันดี กรุงเทพฯ 

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ+ 2,563 ผู�เข�าร6วมโครงการครั้งนี้ 

ประกอบด�วยคณาจารย+และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

และศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปKที่ 1-3 โดยในการ

นี้ได�ส6งเข�าประกวดจํานวน 3 รายการ 4 ทีม ดังนี้  

1. รายการ East Meets West ได�รับรางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได�แก6  

1.1 นายเฉลิมพล อยู6แย�ม  

1.2 นายณัฐวุฒิ อุดมศิลป�  

1.3 นายปรัชญา หวังสวัสดิ์  

 

2. รายการ Asian Modern Cuisine ได�รับรางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได�แก6  

2.1 นายโรจนศักดิ์ ขันธคีรีวัฒน+  

 

3. รายการ World Street Food And Packaging 

ส6งทั้งหมด 2 ทีม ได�แก6  

3.1 นางสาวอทิตยา เพชรหนู ได�รบัรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 (เหรียญเงิน)  

3.2 นางสาวธนภรณ+ โสภา ได�รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 (เหรียญทองแดง)  

ในส6วนของแต6ละรายการ

แข6งประกวดอาหาร  

1. รายการ East Meets 

West ควรมีการพัฒนา

สูตรอาหารให�มหีลาย

ขั้นตอน และควรวางแผน 

ขั้นตอนการทําให�เป7น

ระบบมากยิ่งขึ้น  

2. รายการ Asian 

Modern Cuisine ได�

รับคําชมในการบริหาร

เวลา และรสชาติที่ดี  

3. รายการ World Street 

Food And Packaging 

ได�รับคําชม แต6อาจต�อง

เพิ่มความยากในรายการ

อาหาร  

1. ระยะเวลาใน

การฝ>กซ�อมที่มี

น�อยมาก  

2. ระหว6างการ

ฝ>กซ�อมมี

นักศึกษาขอถอน

ตัวเนื่องจากมี

ปNญหาที่บ�าน จึง

ต�องหานักศึกษา

ไปแข6งแทนส6งผล

ให�ขั้นตอนการคืน

เงินยังไม6แล�ว

เสร็จ เพราะยังไม6

สามารถเบิกจ6าย

ค6าสมัครของ

นักศึกษา อีก 2 

ทีมได� 

  

กิจกรรมที่ 5 การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝKมือแรงงานแห6งชาติ ระดับ 1 สาขาการประกอบอาหารไทยของนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต+และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 2019-2020 (38,250.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
เพื่อให�นักศึกษาร6วมวิชาชีพด�านอาหารได�มี
ความรู�ความสามารถนําไปสอบมาตรฐานฝKมือ
แรงงานได�  

นักศึกษาได�รบัการ

รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

และผู�ผ6านการทดสอบ

มาตรฐานฝKมือแรงงาน

แห6งชาติ  

นักศึกษามีทักษะทาง

วิชาชีพด�านการ

ประกอบอาหาร  

1. จํานวนผู�ที่เข�าร6วมกิจกรรม 34 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 40 คน  

2. จํานวนผู�ที่ได�รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู�

ผ6านการทดสอบมาตรฐานฝKมือแรงงานแห6งชาติ ร�อย

ละ 80 ผลการดําเนินงานเท6ากับ ร�อยละ 97.5 3.  

3. ความพึงพอใจของผู�ที่เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80 

38,250.00 38,250.00 บรรลุทุกตัวชี้วัด   

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ผลการดําเนินงานเท6ากับ ร�อยละ 95  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100  

กิจกรรมที่ 6 การเข�าร6วมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7 (12,586.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 12,586.00 12,586.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 7 งานพระนครคีรี FOOD FESTIVAL AND MASTER CHIEF (138,820.00) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)  
4.1 เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด�านอาหาร
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยแีละศิลปะ
การประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการประยุกต+ 
4.2 เพื่อสร�างชื่อเสียงด�านอาหารให�แก6
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
4.3 รายได�จากการจัดจําหน6ายทั้งหมดนําเข�า
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

    5.1 เชิงปริมาณ 

       - จํานวนเมนูอาหาร 10 จํานวน / บรรลุ

เปGาหมาย 

       - จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรม 30 คน / 

บรรลเุปGาหมาย 

 

5.2 เชิงคุณภาพ 

        รายงานผลการจัดกิจกรรม ทักษะ และ

ประสบการณ+ที่นักศึกษาได�รับ  1 เล6ม / บรรลุ

เปGาหมาย 

 

5.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 2 /บรรลเุปGาหมาย 

 

5.4 เชิงงบประมาณ 136,000 บาท/บรรลุเปGาหมาย 

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

138,820.00 138,820.00 การดําเนินโครงการ งานพระนครคีรี Food  Festival 

and Master Chef ภายใต�โครงการหลักการยกระดับ

คุณภาพ และส6งเสรมิทักษะทางวิชาชีพด�านการ

ประกอบอาหารและการท6องเที่ยว ระหว6าง 6-15 

มีนาคม 2563 ได�ดําเนินโครงการโดยแบ6งความ

รับผิดชอบออกเป7นสาขาวิชาละ 5 วัน  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 

ดําเนินโครงการระหว6างวันที่ 6-10 มีนาคม 2563 ด�วย

งบรายจ6ายค6าวัตถุดิบในการฝ>กซ�อมสูตรอาหาร ค6า

วัตถุดิบในการสาธิตการทําอาหารและจัดจําหน6าย 

และค6าวัสดุบรรจุภัณฑ+ จํานวน 50,000 บาท โดยมี

รายการอาหารและรายได�จากการจัดจําหน6ายรวม 5 

วัน ดังนี้ 

  

ที่ รายการ จํานวน(ชิ้น) ราคา(บาท) 

1 ราวิโอรี่โรสซีฟูGด 9  จานๆละ 59 บาท 531 

2 สปาเก็ตตี้พริกแห�ง 22 จานๆละ 59 บาท 1,298 

3 คาโบนาร6า 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 พิซซ6าเวียดนาม 65 ชิ้นๆละ 39 บาท 2,535 

7 ไส�กรอกทอด 63 จานๆละ 40 บาท 2,520 

8 เกี๊ยวซ6า 68 จานๆละ 40 บาท 2,720 

 รวมเป7นเงิน 13,968 

 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต+ ดําเนิน

โครงการระหว6างวันที่ 11-15 มีนาคม 2563 ด�วยงบ

รายจ6ายค6าวัตถุดิบในการฝ>กซ�อมสตูรอาหาร ค6า

วัตถุดิบในการสาธิตการทําอาหารและจัดจําหน6าย 

และค6าวัสดุบรรจุภัณฑ+ จํานวน 40,000 บาท โดยมี

รายการอาหารและรายได�จากการจัดจําหน6ายรวม 5 

8.1. นักศึกษาทั้งสองสาขา 

ประกอบด�วย สาขาวิชา

เทคโนโลยีและศิลปะการ

ประกอบอาหาร และ

สาขาวิชาอาหารชนาการ

ประยุกต+ ได�พัฒนาทักษา

วิชาชีพทางด�านอาหาร 

 8.2. นักศึกษาได�เผยแพร6

ทักษะองค+ความรู�ในด�าน

การประกอบอาหาร และ

วิชาชีพทางอาหาร ให�กับ

บุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่ง

เป7นการสร�างชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลยัในด�าน

อาหารให�เป7นที่รู�จักแก6คน

ภายนอก 

 8.3. นักศึกษาได�

ประสบการณ+จากการจัด

จําหน6ายอาหารจาก

สถานการณ+จริง ซึ่งเป7น

องค+ความรู�ที่สามารถนําไป

พัฒนาต6อยอดในการสร�าง

อาชีพในอนาคตได� 

9.1. ระยะเวลาใน

การจัดเตรียมการ

ดําเนินโครงการ

ค6อนข�างสั้น ทํา

ให�การเตรียม

ความพร�อมของ

คณะผู�จัดงาน ซึ่ง

ประกอบไปด�วย

อาจารย+และ

นักศึกษาเป7นไป

ได�อย6างไม6เตม็ที่ 

เนื่องจาก

ระยะเวลา

ดังกล6าวอยู6ในช6วง

ที่มีการเรยีนการ

สอนอยู6 

 9.2. เนื่องจาก

ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม

ดังกล6าว อยู6

ในช6วงที่มีการ

ระบาดที่รุนแรง

ของเชื้อโคโรน6า

ไวรัส ส6งผลให�

ผู�สนใจเข�าร6วม

กิจกรรมมี

ปริมาณน�อยอย6าง

เห็นได�ชัด 

นอกจากนั้นใน

ส6วนของการดูแล

เรื่องสวัสดิภาพ

 10.1 ในการ

กิจกรรมครั้ง

ต6อไป ควรมี

ระยะเวลาใน

การวางแผน

สําหรับจัด

เตรียมการ

ดําเนิน

โครงการที่

มากกว6าการ

ดําเนินงานใน

ครั้งนี้ เพื่อให�

คณะผู�

ดําเนินงานได�

มีเวลาในการ

จัดซ�อมและ

จัดเตรียมงาน

ที่มากขึ้น 

เพื่อให�การ

ดําเนินงาน

เป7นไปอย6าง

ราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 10.2 ควรจัด

ให�ทุกคณะใน

มหาวิทยาลยั

ได�มสี6วนร6วม

ในกิจกรรม

ครั้งนี้ 

เนื่องจากเป7น



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

วัน ดังนี้ 

 

ที่ รายการ จํานวน(ชิ้น) ราคา(บาท) 

1 บาร+บีคิวหมู 300 ไม� ๆ ละ 10 บาท  3,000 

2 บาร+บีคิวไก6 251 ไม� ๆ ละ 10 บาท  2,510 

3 ข�าวหน�าหมูผัดกิมจิ 50 กล6อง ๆ ละ 25 บาท 1,250 

4 หอมทอด 40 กล6อง ๆ ละ 20 บาท 800 

5 แฮมเบอร+เกอร+ 80 ชิ้นๆละ 20 บาท 1,600 

6 เฟรนฟราย 40 กล6อง ๆ ละ 20 บาท 800 

7 ขนมปNงป�Oง 27 แผ6น ๆ ละ 5 บาท 135 

8 น้ําอัดลม 20 ขวดๆ ละ 20 บาท 400 

9 ผัดหมี่ภเูก็ต 40 ห6อๆ ละ 20 บาท 800 

10 ลูกชิ้นทอด 16 ชุดๆ ละ 20 บาท 320 

11 น้ําเปล6า 13 ขวดๆ ละ 5 บาท 65 

 รวมเป7นเงิน 11,680 

 

 รายได�รวมจากการจัดจําหน6ายอาหารตลอดโครงการ

จากทั้งสองสาขาวิชา ระยะเวลา 10 วัน รวมเป7นเงิน

ทั้งสิ้นจํานวน 25,648 บาท (*ข�อมูลเบื้องต�น บาง

รายการยังไม6ได�หักค6าใช�จ6ายรายวัน ตัวเลขอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง) 

 

 นอกจากนี้ยังได�รับความร6วมมืออันดีจากทางโรงเรียน

การอาหารนานาชาติเพชรบุรี โดยเชฟทศพร ลิ้ม

ดําเนิน และนักศึกษาในความดูแล เข�าร6วมจัดจําหน6าย

เครื่องดื่มเพื่อสร�างความหลากหลายให�กับรายการ

อาหารในโครงการด�วยงบรายจ6ายนอกโครงการ มี

รายการเครื่องดื่มและรายได�จากการจัดจําหน6ายรวม 5 

วัน ดังนี้ 

 

ที่ รายการ จํานวน(ชิ้น) ราคา(บาท) 

1 กาแฟ+อิตาเลียนโซดา 251 แก�วๆละ 30 บาท 

7,530 

2 น้ําเปล6า 53 ขวดๆ ละ 5 บาท 265 

3 ขนม 6 ชิ้นๆละ 20 บาท 120 

4 ขนม 6 ชิ้นๆละ 15 บาท 90 

และความ

ปลอดภัยของ

นักศึกษาที่เข�า

ร6วมกิจกรรม ก็

เป7นไปด�วยความ

ยากลําบาก 

โดยเฉพาะในส6วน

ของการจัดหา

หน�ากากและแอ

กอฮอล+ เพื่อใช�ใน

การปGองกันตัว

ให�กับนักศึกษา 

เนื่องจากสินค�า

ดังกล6าว จัดหา

ซื้อได�ยากใน

ช6วงเวลานั้น และ

ผู�ปกครอง

บางส6วนไม6

อนุญาตให�

นักศึกษาเข�าร6วม

กิจกรรมดังกล6าว 

เนื่องจากเป7นห6วง

และกังวลในเรื่อง

ของความ

ปลอดภัย 

 9.3. สถานที่ 

และทําเล ในการ

จัดกิจกรรม ยังไม6

มีความเหมาะสม

เท6าที่ควร 

เนื่องจากสถานที่

จัดกิจกรรมอยู6

บริเวณด�านใน ทํา

ให�ผู�สนใจ

บางส6วนมองไม6

เห็นและไม6ทราบ

กิจกรรมที่ดี

และเป7น

ประโยชน+และ

ยังเป7นการ

ประชาสมัพัน

ธ+ คณะและ

สาขาวิชา

ต6างๆ รวมทั้ง

มหาวิทยาลยั

ได�อีก 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

5 ขนม 10 ชิ้นๆละ 25 บาท 250 

 รวมเป7นเงิน 8,255 

ว6ามีการจัด

กิจกรรมดังกล6าว 

ส6งผลให�ผู�สนใจ

บางส6วนไม6ได�เข�า

ชมและเข�าร6วม

กิจกรรม 

 9.4. เนื่องจากที่

จอดรถ อยู6ห6าง

สถานที่จัดงาน 

ทําให�การขนย�าย

อุปกรณ+ต6างๆ 

ค6อนข�างลําบาก 

 9.5. บริเวณที่

จําหน6ายอาหาร

ไม6สามารถเก็บ

อุปกรณ+ได�อย6าง

ปลอดภัย ทําให�

ต�องขนย�าย

อุปกรณ+กลบัทุก

วัน 

ยุทธศาสตร%ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

งบประมาณปK 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรให�ได�มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงและทวนสอบหลักสตูรระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาและแนะแนวประชาสัมพันธ+หลักสตูร (2,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

11. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่2 การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก 12. โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสตูรให�ได�มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงและ
ทวนสอบหลักสตูรระดับอุดมศึกษา การ
พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาและแนะแนว
ประชาสมัพันธ+หลักสูตร 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่
สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษา 
 2. เพื่อประชาสัมพันธ+ให�สาธารณชนได�รับรู�
ว6าหลักสตูรมีการจัดการศึกษาได�คณุภาพและ

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

1. จํานวนโรงเรียนที่เข�าร6วมโครงการค6าเปGาหมาย  5 

โรงเรียน ผลการดําเนินงาน 10 โรงเรียน 

2. จํานวนนักศึกษาใหม6ที่เพิ่มขึ้น ไม6ต่ํากว6าค6า

เปGาหมาย ร�อยละ 10 ผลการดําเนินงาน ไม6ถึงร�อย

ละ 10 

3. ต�นแบบสินค�าเกษตร/นวัตกรรมที่ได�รับการ

พัฒนา ไม6น�อยกว6าค6าเปGาหมาย 5 ชิ้น 

ผลการดําเนินงาน 5 ชิ้น 

7.2 เชิงคุณภาพ 

1. ร�อยละอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาลดลง

จากปKที่ผ6านมาอยู6ระหว6างการประเมินการออก

2,000.00 0.00 8. ผลการดําเนินงาน 

 จํานวนโรงเรียนมากกว6า 10 โรงเรียน สรปุจํานวน

นักศึกษาใหม6 107 คน ปKการศึกษา 2563 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปKการศึกษา 2562 พบว6ายอดนักศึกษา

ใหม6ไม6มีการเพิ่มขึ้น  

ต�นแบบสินค�าเกษตร/นวัตกรรมที่ได�รับการพัฒนา 5 

ชิ้น ได�แก6 1.นมกล�วย 2.ไฮเอนเนอจี้บอล 3.นวัตกรรม

ระบบให�แสงอัตโนมัติในการเลี้ยงคลอเรลล6า 4.ระบบ

ให�อาหารปลาอัตโนมตัิ 5.ระบบผลิตดอกเกลือ

คุณภาพสูงและตาข6ายดักเกลือ 6.ระบบให�น้ําพืช

อัตโนมัติ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่ได�รับการพัฒนาได�นําไป

ประกวดในงานการแข6งขันทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพ ของเครือข6ายทักษะทั่วประเทศ ม.ราชภัฏ

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เป7นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 3. เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับนักเรียนที่จะ
เข�ามาศึกษาในหลักสูตรและลดอัตราการออก
กลางคันของนักศึกษา 
 4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให�บัณฑิตมีคณุลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู�ที่หลักสตูรกําหนดเกษตร
เชิงอุตสาหกรรม ผู�ประกอบการเกษตรและ
แปรรูป 4.0 ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลางคันของนักศึกษา 

   2. จํานวนหลักสูตรที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 5 

หลักสตูร 

   3. .จํานวนหลักสูตรที่ศิษย+เก6าได�รับการพัฒนา 5 

หลักสตูร 

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ+ 2563 

กิจกรรมที่ 2 แนะแนวการศึกษาต6อคณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (40,070) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. เพื่อเป7นการประชาสัมพันธ+ให�คณะฯ เป7นที่
รู�จักของหน6วยงาน หรือองค+กรทางด�าน
การศึกษา 
2. เพื่อส6งเสรมิและสนับสนุนให�นักเรียน
นักศึกษาเข�าศึกษาต6อในด�านวิศวกรรมศาสตร+
มากขึ้น 

ประชาสมัพันธ+และ

ส6งเสริมการผลติ

บัณฑิต 

จํานวนนักศึกษาที่

เพิ่มขึ้น 

เชิงปริมาณ 

-จํานวนเครือข6ายของโรงเรียนที่ไปแนะแนว จํานวน 

20 โรงเรียน 

-จํานวนนักศึกษาใหม6ปKการศึกษา 2563  จํานวน 

180 คน 

เชิงคุณภาพ 

-โรงเรียนต6างๆรู�จักคณะวิศวกรรมศาสตร+และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  ร�อยละ 30 

เชิงเวลา 

-กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตรมาส

ที่ 2 

เชิงต�นทุน 

-ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 

จํานวน 50,000 บาท 

40,070.00 40,070.00  1. คณะฯเป7นที่รู�จักของโรงเรยีนต6างๆในภูมภิาค 

 2. จํานวนนักศึกษาของคณะฯเพิ่มมากขึ้น 

 3. เป7นการประชาสัมพันธ+ให�หน6วยงานหรือองค+กร

ทางการการศึกษาได�รู�จักคณะฯมากขึ้น 

ความสามัคคีและความ

ร6วมมือร6วมใจ 

ขาดบุคลากรใน

การช6วยติดต6อ

ประสานงาน 

ความ

ยากลําบากใน

การเบิกจ6าย 

กิจกรรมที่ 3 การแนะแนวการศึกษาต6อประจําปKการศึกษา2563 (62,560) คณะมนุษย+ศาสตร+และสังคมศาสตร+ 

1. ชื่อกิจกรรม “แนะแนวการเข�าศึกษาต6อ 
คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+” 
2. ชื่อโครงการหลัก “งานแนะแนวการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+”  
3. หน6วยงานที่รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร+
และสังคมศาสตร+ 
4. สาขาวิชา/งาน/ฝ}ายที่ดําเนินการ “วิชาการ 
คณะฯ” 
6. หลักการและเหตุผล 
 จํานวนนักศึกษาเป7นปNจจัยสําคัญของการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลยั จํานวนนักศึกษา
ของแต6ละหลักสูตรควรมีความเหมาะสม การ
ปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษา เพื่อ

    11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม 

จํานวนจังหวัดที่เดินทางไปแนะแนวเพื่อรับสมัคร

นักศึกษา 4 จังหวัด 

จํานวนโรงเรยีนที่เดินทางไปแนะแนวเพื่อรับสมัคร

นักศึกษาจํานวน 50 โรง 

จํานวนเอกสารประชามสัมพันธ+แนะแนวเพื่อรับ

สมัครนักศึกษา 4 จังหวัด 

จํานวนนักศึกษาใหม6เป7นไปตามแผนการรับนักศึกษา

ปK 60 ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80 

กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไม6น�อย

กว6าร�อยละ 80 

ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 

62,560.00 62,560.00  จํานวนนักศึกษาแรกเข�าเป7นไปตามแผนการรับ

นักศึกษาปKการศึกษา 2564 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เพิ่มจํานวนของนักศึกษาของแต6ละหลักสูตร
ให�มีความเหมาะสม เป7นความจําเป7นอัน
เร6งด6วนที่ควรได�รับการสนับสนุนและ
ดําเนินการ 
 
7. วัตถุประสงค+ 
 1. ปรับปรุงระบบและกลไกการรบันักศึกษา 
 2. เพื่อเพิ่มจํานวนของนักศึกษาของแต6ละ
หลักสตูรให�มีความเหมาะสม 
8. สถานที่ดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี
9. ระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปK) 
(โปรดระบุ) 
 พฤศจิกายน 2559 – มากราคม 2560 
10. กลุ6มเปGาหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
ทุกสาขาวิชา 
 

จํานวน   62,560.  บาท 

 

 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงหลักสตูรให�ได�มาตรฐาน TQF (87,998.00) คณะมนุษย+ศาสตร+และสังคมศาสตร+ 

โครงการหลัก  โครงการพัฒนาปรบัปรุงบูรณา
การหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน  
3. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงบูรณา
การหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน  
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาปรับปรุง
บูรณาการหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน  

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย ผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 7 หลักสตูร 7 หลกัสูตร 

7.2 เชิงคุณภาพ ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 

7.3 เชิงเวลา 1 ปKการศึกษา 1 ปKการศึกษา 

7.4 เชิงงบประมาณ 87998 บาท 87998บาท 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 87,998 บาท เบิกจ6าย

จริง 87,998 บาท 

 

 

 

 

 

 

87,998.00 87,998.00 ได�เชิญผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ+หลักสตูรจํานวน 5 ท6าน 

ได�รับข�อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยทางสาขาวิชา

ได�แก�ไขตามข�อแนะนําเพื่อดําเนินการนําเสนอสภา

วิชาการ สภามหาวิทยาลยั และสกอ. ตาม

กระบวนการในลําดับต6อไป 

  เป7นหลักสตูรที่เหมาะสม 

มีความสอดคล�องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ 

ความต�องการของผู�ใช�

บัณฑิต และสภาวะ

แวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

มีความทันสมัย และ

สามารถนําไปใช�ได�จริง 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให�มี

คุณภาพออกสู6

ตลาดแรงงาน  

  ควรมีการ

สํารวจความ

ต�องการของ

ตลาดแรงงาน

อย6างต6อเนื่อง

เพื่อทราบ

ความต�องการ

ของแรงงานที่

เปลี่ยนแปลง

ตามสภาพ

สังคมและ

วัฒนธรรมอยู6

ตลอดเวลา 

เพื่อเป7นข�อมูล

ในการพัฒนา

หลักสตูรต6อไป

ในอนาคต 

กิจกรรมที่ 5 แนะแนวการศึกษาต6อของคณะวิทยาการจัดการ ปKการศึกษา 2563 (11,040.00) คณะวิทยาการจัดการ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

- - - - 11,040.00 11,040.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 6 แนะแนวการศึกษาต6อ และ Science contest และ open house ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี (56,580.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่สามารถ
เพิ่มจํานวนนักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาชั้นปK

ที่ 1 ของคณะ

วิทยาศาสตร+เพิ่มขึ้น  

จํานวนนักศึกษาชั้นปK

ที่ 1 เป7นไปตามแผน

รับนักศึกษา  

1. จํานวนนักเรียนที่กรอกข�อมูลสมัคร 300 คน และ

ผลการดําเนินงานเท6ากับ 198 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ  

2. ร�อยละนักศึกษารับเข�าเทียบกับแผนการรับ

นักศึกษา ร�อยละ 80 ผลการดาํเนินงานเท6ากับ ร�อย

ละ 55.77 

3. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 100,000 บาท   

56,580.00 56,580.00 ผลการดําเนินงาน  

กิจกรรมย6อยที่ 1 แนะแนวการศึกษาต6อ .เนื่องจาก

สถานการณ+ โควิค 19 ฝ}ายกิจการนักศึกษา ของคณะ

วิทยาศาสตร+ฯ จึงดําเนินการเชิงรกุ โดยการติดต6อ

นักศึกษาโดยตรง เพื่อให�ความรู�เกี่ยวกับการสมัคร 

การเรยีน ทุนการศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร+ และ

มหาวิทยาลยั และจะดําเนินการแนะแนว และตดิตาม

นักเรียนเพื่อให�เข�ามาสมัครเรียนต6อไป 

 

กิจกรรมย6อยที่ 2 Science contest และ open 

house สถานการณ+ โควิค 19 .จึงขอคืนเงินกับ

มหาวิทยาลยั ยอดเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท  

    ควรมีการจัด

กิจกรรมอย6าง

ต6อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 7 ประชาสัมพันธ+ข�อมูลหลักสตูร แนะแนวรับสมัครนักศึกษาใหม6 ปK 2563 และพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (74,892.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ+ข�อมูล
หลักสตูรและแนะแนวรับสมัครนักศึกษาใหม6 
ปK 2563       
2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
    2.1 เพื่อประชาสัมพันธ+แนะแนวการรับ
สมัครนักศึกษา 
    2.2 เพื่อพัฒนาการรับนักศึกษาที่สามารถ
เพิ่มจํานวนนักศึกษา 
3. เพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา
ให�ลดลงจากปKที่ผ6านมา 

4. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) ได�

สื่อและการ

ประชาสมัพันธ+เพื่อรับ

สมัครนักศึกษาใหม6เชิง

รุก 

5. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

จํานวนนักศึกษาใหม6 

ปKการศึกษา 2564 ที่

สมัครเรียนในคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีจํานวนเพิ่มขึ้น 

6. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

    6.1 ร�อยละนักศึกษารับเข�าเพิ่มขึ้นจากปKที่ผ6านมา  

เปGาหมาย ร�อยละ 10 ผลการดําเนินงาน ไม6บรรลุ  

    6.2 การรับรู�และเข�าใจต6อหลักสูตรที่เป�ดสอนใน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ6มเปGาหมาย 

เปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรล ุ

    6.3 ร�อยละอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา

ลดลงจากปKทีผ6านมา เปGาหมาย ร�อยละ 10 ผลการ

ดําเนินงาน บรรลุ  

    6.4 กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

เปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน บรรล ุ

7. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร  107,500 บาท 

เบิกจ6ายจริง 107,500 คงเหลือ 0 บาท 

74,892.00 74,892.00     จากการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศได� 

เดินทางร6วมกับหน6วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อไป

ประชาสมัพันธ+เชิงรุก         ณ สถาณศึกษาในเขต

พื้นที่บริการ เพชรบุรี ประจวบคีรขีันธ+ ชุมพร ระนอง 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  และได�จัดทําสื่อ

ประชาสมัพันธ+เชิงรุก โดยมีการจัดซื้อจัดจ�างและได�สื่อ 

ดังนี้  

1) แผ6นพับประชาสัมพันธ+ 180 แกรม พิมพ+ 4 สี 

เคลือบด�าน พับ 2 ทบ x จํานวน 3,000 แผ6น x 4.50 

บาท = 13,500 

2) ปากกา 3 in 1 x จํานวน 1,200ด�าม x 18บาท = 

21,600  

3) ปGาย Standy PP board พิมพ+ 4 สี ขนาด 40x60 

ซม x จํานวน 10อัน x 470บาท = 4,700 (สําหรับวาง

ตั้งบนโต�ะและแสตนด+) 

4) ปGาย Standy PP board พิมพ+ 4 สี ขนาด 

100x160 ซม พร�อมไดคัท x จํานวน 4อัน x 1,300

บาท = 5,200 (สําหรับตดิตั้งบนเคาท+เตอร+และรมิ

กําแพง) 

    องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�จากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ก็คือ การแนะแนว หรือ 

การให�บริการสนเทศ

ทางการแนะแนว เป7นงาน

บริการที่สาํคัญ โดยเฉพาะ

การนําสื่อประชาสมัพันธ+

มาใช�ในการนําเสนอ ที่จะ

ให�ความรู�ข�อมลูข6าวสาร

ต6างๆ แก6นักเรียนและ

นักศึกษาเพื่อใช�

ประกอบการตัดสินใจ

เลือกเรยีน  ทั้งในด�าน

การศึกษาและรายละเอียด

ต6างๆ ที่มีอยู6ในหลักสูตร 

อาทิเช6น การ

ประชาสมัพันธ+และให�

ข�อมูลด�านกิจกรรมการ

เรียนการสอนในแต6ละ

หลักสตูร  อาคารสถานที่

      อุปสรรคใน

การดําเนินงานที่

พบส6วนใหญ6

เกิดขึ้นจาก

ช6วงเวลาในการ

กําหนดวัน เวลา 

กิจกรรม

ประชาสมัพันธ+ ณ 

สถานศึกษาที่มี

การประสาน

ข�อมูลอย6าง

กะทันหัน ทําให�

จัดสรรบุคลากรที่

จะเดินทางไป

ประชาสมัพันธ+

ร6วมกับ

มหาวิทยาลยัต�อง

มีการปรับเปลีย่น

อย6างเร6งด6วน 

คณะได�

ดําเนินการ

จัดทําตาราง

สรุปภาระงาน

สอนของ

บุคลากรใน

คณะเพื่อใช�

วางแผนใน

การมอบหมาย

ให�บุคลากร

เดินทางไป

ประชาสมัพัน

ธ+ร6วมกับ

มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั

ควรมีการ

จัดตั้งทีมงานที่

ทําภารกิจแนะ

แนว

โดยเฉพาะ 

เพื่อ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู�  โดยเฉพาะ 

ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ 

ห�องประชุม  กิจกรรม

นักศึกษา  ผลงาน

นักศึกษาและศิษย+เก6าที่

ประสบความสําเรจ็  ซึ่ง

ข�อมูลสารสนเทศเหล6านี้มี

ความสําคัญและมี

ประโยชน+ต6อการ

ประชาสมัพันธ+แนะแนว

เชิงรุกเป7นอย6างมาก ซึ่ง

“ประชาสัมพันธ+ข�อมลู

หลักสตูรและแนะแนวรับ

สมัครนักศึกษาใหม6 ปK 

2563”   ภายใต�โครงการ

หลักโครงการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรให�ได�

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา เป7นการ

ประชาสมัพันธ+ให�ข�อมูลที่

ครบถ�วน สามารถใช�

ประกอบการตัดสินใจ

สมัครเรียนของนักศึกษา

ใหม6ได�เป7นอย6างด ี

ประสิทธิภาพ

และความ

ต6อเนื่องในการ

แนะแนว และ

ลดผลกระทบ

ต6อภาระงาน

หลักในการ

ผลิตบัณฑิต 

กิจกรรมที่ 8 การแนะแนวเข�าศึกษาต6อหลักสตูรทางด�านวิทยาศาสตร+สุขภาพ (42,793.10) คณะพยาบาลศาสตร+ 

1.1 เพื่อนําเสนอภาพลักษณ+และเผยแพร6
หลักสตูรของคณะพยาบาลศาสตร+ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
1.2 เพื่อเป7นการประชาสัมพันธ+ให�นักเรียน 
และบุคลากรในองค+กรภายในและภายนอก 
ได�รู�หลักสูตร ต6าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร+ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
1.3 เพื่อเป7นการประชาสัมพันธ+ขยายโอกาส
ทางการศึกษาและข�อมลูทางวิชาการสู6ชุมชน/
ท�องถิ่น และ ภูมิภาคได�อย6างทั่วถึง  

จํานวนนักเรียนร6วม

กิจกรรม  

จํานวนนักเรียนที่

สมัครเข�าศึกษาต6อ  

เชิงปริมาณ  

-จํานวนนักเรียนร6วมกิจกรรม เปGาหมาย ร�อยละ 

100 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100  

-ร�อยละของนักศึกษาสาขาสาธารณสุข รับเข�า

เพิ่มขึ้นจากปKที่ผ6านมา เปGาหมาย 40 คน ผลการ

ดําเนินงาน 15 คน  

-ร�อยละของนักศึกษาสาขาแพทย+แผนไทย รับเข�า

เพิ่มขึ้นจากปKที่ผ6านมา เปGาหมาย 15 คน ผลการ

ดําเนินงาน 15 คน  

 

42,793.10 42,793.10 โครงการการแนะแนวเข�าศึกษาต6อหลักสูตรทางด�าน

วิทยาศาสตร+สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร+ ได�

ดําเนินการตั้งแต6เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือน

มกราคม 2563 โดยแนะแนวในโรงเรียนกลุ6มเปGาหมาย 

จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ+ ชุมพร ระนอง พังงา 

และกาญจนบุรี ดําเนินการร6วมกับมหาวิทยาลยั 

จํานวน 5 จังหวัด และดําเนินการด�วยคณะ 1 จังหวัด 

ซึ่งมีนักเรียนให�ความสนใจ สมัครเข�าศึกษาต6อ จํานวน 

181 คน ผ6านการคัดเลือก ข�อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 

2,563 จํานวนรวมทั้งสิ้น 70 คน แบ6งเป7น 

โครงการการแนะแนวเข�า

ศึกษาต6อหลักสูตรทางด�าน

วิทยาศาสตร+สุขภาพ คณะ

พยาบาลศาสตร+ ได�

ดําเนินการตามแผนงาน 

และเปGาหมายของ

โครงการ เป7นการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรใน

เรื่องการแนะแนว การ

ประชาสมัพันธ+หลักสูตร

8.1 ปNญหาเรื่อง

ความล6าช�าในการ

เริ่มต�นการแนะ

แนว ทําให�

จํานวนนักเรียน

ไม6เป7นไปตาม

ตัวชี้วัด  

8.2 

คณะกรรมการ

โครงการฯ มีเวลา

9.1 เร6ง

ประชาสมัพัน

ธ+ตั้งแต6 

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปK

ที่ 6 เป�ดเรียน

ภาคเรยีนที่ 1  

9.2 เพิ่ม

จํานวน

ระยะเวลาใน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เชิงคุณภาพ  

-ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 

เปGาหมาย ระดับดี ผลการดําเนินงาน ระดับดี  

 

เชิงเวลา -กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ไตรมาสที่ 2 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตร

มาสที่ 2  

 

5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 50,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 42,793.10 บาท คงเหลือ 7,206.90 บาท  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร+ จํานวน 40 คน  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร+ จํานวน 15 คน  

และสาขาวิชาการแพทย+แผนไทย จํานวน 15 คน  

แต6ยังเหลือระยะเวลาอีก 50 วัน ในการรับสมัคร

นักศึกษา คณะกรรมการโครงการฯ ได�เพิ่มช6อง

ทางการแนะแนวออนไลน+ ในสื่อต6าง ๆ เพื่อเพิ่ม

จํานวนนักศึกษา และเป7นไปตามตวัชี้วัดของ

โครงการฯ ต6อไป  

ของคณะพยาบาลศาสตร+  การแนะแนว ใน

แต6ละครั้งไม6

เป7นไปตาม

แผนงาน  

8.3 จํานวน

งบประมาณไม6

เพียงพอ และไม6

สอดคล�องกับ

จํานวนหลักสตูร  

การแนะแนว

ต6อครั้ง ให�

เพิ่มขึ้น  

9.3 เพิ่ม

จํานวน

งบประมาณให�

สอดคล�องกับ

จํานวน

หลักสตูร เช6น 

หลักสตูรละ 

30,000 บาท 

เป7นต�น 

กิจกรรมที่ 9 การใช�งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล�องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (92,580.00) สํานักส6งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

    1.พัฒนาศักยภาพผู�บริหาร ประธานสาขา 
อาจารย+ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด�านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีสามารถบันทึกข�อมูลหลักสูตร
ในระบบ CHE Curriculum Online ได�อย6าง
ถูกต�องและเหมาะสม 
   2. สร�างความเข�าใจในระบบสารสนเทศเพื่อ
พิจารณาความสอดคล�องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online) 
   3. คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
ความสอดคล�องของหลักสตูรและรับทราบ
หลักสตูร 

 เพื่อสร�างความเข�าใจ

ในระบบสารสนเทศ 

(CHE Curriculum 

Online)และพัฒนา

ศักยภาพผู�บริหาร 

ประธานสาขา 

อาจารย+ผู�รับผิดชอบ

หลักสตูร และ

บุคลากรที่รับผดิชอบ

งานด�านหลักสูตรของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีสามารถ

บันทึกข�อมูลหลักสูตร

ในระบบได�  

บริหาร ประธานสาขา 

อาจารย+ผู�รับผิดชอบ

หลักสตูร และ

บุคลากรที่รับผดิชอบ

งานด�านหลักสูตรมี

ความเข�าใจในการ

บันทึกข�อมูลมากขึ้น 

ทําให�หลักสตูรผ6าน

การรับทราบจาก

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จํานวน 26 

หลักสตูร 

เชิงปริมาณ 

    - จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ไม6น�อยกว6าร�อยละ 

80 ผลการดําเนินงาน มีผู�เข�าร6วมกิจกรรมร�อยละ 

97.07  

    - จํานวนหลักสูตรที่ผ6านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

และสามารถนําแนวปฏิบัตไิปใช�ในการบันทึกข�อมูล

ในระบบ CHE Curriculum Online ได�ไม6น�อยกว6า

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน มีหลักสูตรที่ผ6านฯ 

ร�อยละ 82.61 

    - จํานวนหลักสูตรที่ผ6านการพิจาณาความ

สอดคล�องหลักสตูรในระบบ CHE Currculum 

Online จํานวน 19 หลักสูตร ผลการดําเนินงาน ผล

การพิจารณาความสอดคล�องฯ เท6ากับ 26 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 

    - ผู�เข�าร6วมกิจกรรมมีความรู�ความเข�าใจที่และ

สามารถนําไปบันทึกข�อมลูในระบบ CHE 

Curriculum Online ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80  ผล

การดําเนินงาน อาจารย+และเจ�าหน�าที่สามารถ

บันทึกข�อมูลลงในระบบ CHECO ทําให�หลักสตูร

ได�รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

    - หลักสูตรผ6านการรบัทราบจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร�อยละ 100  ผลการ

92,580.00 92,580.00  1. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถบันทึกข�อมูลหลักสูตรใน

ระบบ CHE Curriculum Online ได�อย6างถูกต�อง

ครบถ�วนสมบูรณ+ 

    2. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล�องของ

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 

Online) 

    3. หลักสูตรที่คงค�างอยู6ในระบบขณะที่มีการจัด

อบรม ผ6านการรับทราบจากสาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทั้งหมด 

การดําเนินกิจกรรมในครั้ง

นี้ ผู�เข�าร6วมกิจกรรมจะ

ได�รับความรู�เกี่ยวกับการ

ใช�งานระบบสารสนเทศ 

การรับทราบหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาในระดับ

สถาบัน เนื่องจาก

สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาได�ปรับเปลี่ยน

แนวทางการพิจารณา

ความสอดคล�องการอนุมตัิ

หรือการให�ความเห็นชอบ

หลักสตูรของสภา

สถาบันอุดมศึกษา โดยใช�

ระบบสารสนเทศเพื่อ

พิจารณาความสอดคล�อง

ของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHE 

Curriculum Online) 

เพื่อนําข�อมูลไปใช�

ประกอบการพิจารณาผล

การดําเนินงานด�านการ

กํากับมาตรฐานของ

1. อาจารย+ และ

บุคลากรยังยึดตดิ

กับภาระงาน

ประจําอย6างเดียว 

ซึ่งทําให�ไม6เกิด

การพัฒนาให�ดี

ยิ่งขึ้น 

2. ระบบเมื่อใช�

พร�อมกัน จะทํา

ให�กรอกข�อมูลได�

ล6าช�า 

1. วิทยากร

ถ6ายทอดได�

เข�าใจและตรง

ประเด็น โดยผู�

เข�าฟNงสามารถ

นําไปต6อยอด

กิจกรรมได�

เป7นอย6างด ี

2. เป7นการ

อบรมที่ดี ได�

ความรู�และ

ความเข�าใจใน

การบันทึก

ข�อมูลในระบบ 

CHE 

Curriculum 

Online มาก

ยิ่งขึ้น 

3. สามารถนํา

ความรู�ที่อบรม

ในครั้งนี้ไปใช�

ในการ

พิจารณา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน หลักสูตรที่ค�างอยู6ในระบบขณะที่มีการ

จัดอบรม ผ6านการรับทราบจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งหมด 

เชิงเวลา  

    - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตร

มาส 1 ผลการดาํเนินงาน กิจกรรมแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลา 

เชิงงบประมาณ 

   - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 

92,840  บาท ผลการดําเนินงาน ใช�งบประมาณ

ทั้งสิ้น 92,580 บาท 

หลักสตูรจากรายงานการ

ประเมินตนเองระดับ

หลักสตูรของ

สถาบันอุดมศึกษา 

หลักสตูรของ

สาขาในการ

ปรับปรุง

หลักสตูรครั้ง

ต6อไปได�ดี

ยิ่งขึ้น 

4. ควร

จัดลําดับใน

การให�การ

พิจารณา

หลักสตูรให�

เหมาะสมกับ

ระยะเวลา 

เพื่อไม6ให�

หลักสตูรที่ยัง

ไม6ได�รับการ

พิจาณารอ

นาน 

กิจกรรมที่ 10 ประชาสมัพันธ+การรับสมคัรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปKการศึกษา 2563 (295,711.00) สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.1 สร�างความสมัพันธ+อันดีระหว6างโรงเรียน
มัธยมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
1.2 ประชาสัมพันธ+การรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปKการศึกษา 2563  
1.3 สร�างเครือข6ายพื้นที่ในการรับสมัคร
นักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาที่

สนใจสมคัรเข�าศึกษา 

ไม6น�อยกว6าร�อยละ 60 

ของแผนการรับสมัคร  

อัตราการออกกลางคัน

ของนักศึกษาลดลง

จากปKที่ผ6านมาร�อยละ  

4.1 เชิงปริมาณ  

- มีจํานวนผู�สมัครสมัครเข�าเรียนตามแผนการรับไม6

น�อยกว6าร��อยละ 60 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ

46.24 (การรับสมัครยังไม6สิ้นสดุ)  

 

4.2 เชิงคุณภาพ  

- ผู�สมัครตัดสินในเลือกเรียนได�ตรงตามความ

ต�องการ ไม6ต่าํกว6าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 90  

 

4.3 เชิงเวลา  

- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร�อยละ 

80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90  

 

4.4 เชิงงบประมาณ  

- เบิกจ6ายงบประมาณ ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 59.1 

295,711.00 192,569.00 ยังไม6สิ้นสุดการรับสมัครยังไม6สามารถประเมินได�  การประชาสัมพันธ+ต�องมี

มากกว6า 1 ช6องทางและ

ต�องมีทักษะในการใช�สื่อได�

หลายอย6างไม6ว6าจะเป7นสื่อ

อิเล็คทรอนิกส+หรือวื่อสอ6ง

พิมพ+ แต6ทั้งนี้สื่อที่สําคัญที่

ได�ผลมากที่สุดคือ Face 

to Face  

พบปNญญาไวรัสโค

โรนาจึงทําให�เกิด

ปNญหาในการ

ดําเนินงาน  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 

4 5.งบประมาณ ได�รับจัดสรร 500,000 บาท 

เบิกจ6ายจริง 295,711 บาท คงเหลือ 204,289 บาท  

กิจกรรมที่ 11 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารหลักสตูร (7,400.00) สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.1 เพื่อกําหนดแนวทางให�หลักสตูร
ดําเนินงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย  
1.2 เพื่อทบทวนการบริหารงานของหลักสูตร  
1.3 เพื่อให�หลักสูตรเป7นไปตามเกณฑ+
มาตรฐานของอุดมศึกษา  

จํานวนหลักสตูรได�รับ

การปรับปรุง/ทบทวน 

จํานวน 5 หลักสูตร  

จํานวนหลักสตูรได�รับ

การปรับปรุงและผ6าน

การอนุมัติจากมตสิภา

เรียบร�อย จํานวน 5 

หลักสตูร  

4.1 เชิงปริมาณ  

- จํานวนหลักสูตรที่ได�ใช�มาแล�วมากกว6า 5 ปK ได�รับ

การอบรม 5 หลักสูตร ผลการดาํเนินงาน จํานวน

หลักสตูรที่ได�ใช�มาแล�วมากกว6า 5 ปK ได�รับการอบรม 

จํานวน 5 หลักสูตร  

 

4.2 เชิงคุณภาพ  

- จํานวนหลักสูตรได�รับการปรับปรุงและผ6านการ

อนุมัติจากมติสภาเรยีบร�อย 5 หลกัสูตร ผลการ

ดําเนินงาน จํานวนหลักสูตรได�รับการปรับปรุงและ

ผ6านการอนุมตัิจากมติสภาเรียบร�อย จํานวน 5  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตว+น้ํา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร+ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร+ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

(หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๖๓)  

 

4.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่

กําหนด ร�อยละ 100 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100  

4.4 เชิงงบประมาณ - เบิกจ6ายงบประมาณ ไม6น�อย

กว6าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 6.91  

7,400.00 7,400.00 ได�มีการกําหนดแนวทางให�หลักสตูรดําเนินงานตาม

บริบทของมหาวิทยาลัย และเป7นการทบทวนการ

บริหารงานของหลักสูตรให�เป7นไปตามเกณฑ+มาตรฐาน

ของอุดมศึกษา  

ได�แนวทางในการปรับปรุง

หลักสตูรให�เป7นตามบริบท

ของมหาวิทยาลัย และ

เป7นไปตามเกณฑ+

มาตรฐานของอุดมศึกษา  

    

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย%ให@มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 สมรรถนะอาจารย+ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ (12,422.40) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่2 การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก 13. โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย+ให�มีความเชี่ยวชาญทาง

    7.ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

1. อาจารย+มีคณุวุฒิทางวิชาการเพิ่มขึ้น อย6างน�อย

12,422.40 12,422.40 8. ผลการดําเนินงาน 

 อาจารย+ได�ผ6านการอบรมทางวิชาชีพคือการเขียน

แผนการเรียนรู�แบบ AUN-QA จํานวน 12 คนจาก

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

วิชาการและทางวิชาชีพ 
3. โครงการ/กิจกรรม สมรรถนะอาจารย+ให�มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อให�คณาจารย+มีคุณวุฒิทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น  
 2. เพื่อให�คณาจารย+มีการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเกษตรเชิงอุตสาหกรรม 
ผู�ประกอบการเกษตรและแปรรูป 4.0 ด�วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สาขาละ 1 คนค6าเปGาหมาย 5 คน ผลการดําเนินงาน 

ไม6มีอาจารย+ที่เพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการ แต6มีอยู6

ระหว6างการขอตําแหน6งรองศาสตราจารย+ 1 คน 

2. จํานวนผู�ผ6านการอบรมโครงการพัฒนาทาง

วิชาชีพไม6ต่ํากว6าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อย

ละ 42.86 

7.2 เชิงคุณภาพ 

1. จํานวนหลักสตูรที่มีคะแนนประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัดคุณวุฒิของอาจารย+เพิ่มขึ้นค6าเปGาหมาย 4 

หลักสตูร ผลการดําเนินงาน การตรวจประเมินกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรจะมีการตรวจประเมินใน

เดือนกันยายน 2563 เนื่องจากสถานการณ+โรคโค

วิค-19 แต6ด�วยคณะไม6มีอาจารย+ที่ได�ผลงานทาง

วิชาการที่เพิ่มขึ้นในปKนี้คะแนนประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัดคุณวุฒิของอาจารย+เพิ่มขึ้นจึงไม6มีคะแนน

เพิ่มขึ้น 

อาจารย+ 28 คนเป7นร�อยละ 42.86 โดยได�ดําเนินการ

เขียนแผนการสอนออนไลน+ การจัดทํามคอ.3-4 ตาม

แบบฟอร+มของมหาวิทยาลยัในการจัดการเรยีนการ

สอนแบบใช� Learning Outcome เป7นเกณฑ+และการ

ปรับ Curriculum mapping ในหลักสตูรที่ดําเนินการ

ปรับปรุงใหม6ในปKการศึกษา 2563 จํานวน 4 หลักสูตร 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทําผลงานวิชาการ (64,900) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
เพื่อสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ  อาจารย+ได�รับ

สนับสนุนการทํา

ผลงานวิชาการ  

อาจารย+มตีําแหน6งทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น  

ร�อยละของอาจารย+ที่ได�รับตาํแหน6งทางวิชาการ

เพิ่มขึ้นจากปKที่ผ6านมา ร�อยละ 11  

64,900.00 64,900.00 ในช6วงไตรมาสที่ 2 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

ดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

ผลงานวิชาการ ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ+ 2,563 ณ 

เทวัญดารา วิลล6าบีช กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ+ 

ลักษณะกิจกรรมเป7นกิจกรรมให�ความรู�บรรยายเรื่อง 

“การประเมินการสอนเพื่อเข�าสู6ตําแหน6งทางวิชาการ

และการทําเอกสารประกอบการสอน”โดยอาจารย+สุ

ธิดา ทองคํา อนุกรรมการการประเมินผลการสอน 

เอกสารประกอบการสอน จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ และรองคณบดีฝ}ายวิชาการ บรรยายเรื่อง 

“แนวปฏิบัติและขั้นตอนงานสารบรรณเกี่ยวกับการขอ

ตําแหน6งทางวิชาการ” โดยนายณฏัฐนันท+ ศูนย+จันดา 

นักบริหารงานทั่วไป สํานักงานคณบดี และให�

ผู�เข�าร6วมกิจกรรมปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการ 

(ผลงานวิจัย ตํารา เอกสารประกอบการสอน) ของ

ตนเอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู�เข�าร6วมกิจกรรมทั้งหมด 

16 คน 

  

  

  

กิจกรรมที่ 3 ส6งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาการด�านงานวิจัยในชั้นเรียนสําหรับอาจารย+ (34,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
4.1 เพื่อให�เกิดความรู�และพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการด�านงานวิจัย  

จํานวนผลงานวิจัยที่

เผยแพร6สู6สาธารณะ  

ผลงานวิจัยถูกนําไปใช�

ประโยชน+ และ

7.1 เชิงปริมาณ  

1. จํานวนของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 20 คน ผลการ

34,000.00 34,000.00 ผลการดําเนินงาน  

-ผู�เข�าร6วมกิจกรรมได�เผยแพร6ผลงานวิจัย และได�รับ

ผู�เข�าร6วมกิจกรรมได�รับ

การส6งเสริมสนับสนุนใน   

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

4.2 เพื่อให�เกิดผลงานสื่อสร�างสรรค+ที่มีการ
เผยแพร6สู6สาธารณะ  

อาจารย+ได�รับความรู�

และพัฒนาสมรรถนะ

ทางวิชาการ  

ดําเนินงานเท6ากับ 14 คน  

2. จํานวนชิ้นงาน 8 ชิ้น ผลการดําเนินงานเท6ากับ 8 

ชิ้น  

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

1. ร�อยละของอาจารย+ได�รับความรู�และพัฒนา

สมรรถนะทางวิชาการ ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ ร�อยละ 100 ของผู�ที่เข�าร6วม

กิจกรรม  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 80  

ความรู�จากงานวิจัยอื่น ๆ สามารถนํามาประยุกต+ใช�ให�

เกิดประโยชน+ในทางวิชาการได�  

- มีผลงานวิจัยได�รับรางวัลการนําเสนอภาคบรรยายใน

ระดับดีเด6น - ไตรมาส 1 คณาจารย+ บุคลากร คณะ

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี เข�าร6วมนําเสนอ

ผลงานวิจัยในงานประชุมการประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด�านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยรีะดับชาติ

และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน” จํานวน 8 

ท6าน ดังนี้ ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย+เนตร, อ.กนกรัตน+ จิรสัจ

จานุกูล, อ.ดร.ไกรฤกษ+ ทวีเชื้อ, อ.ดร.ปNทมาพร ยอด

สันติ, อ.ดร.สุคนธา สุคนธ+ธารา, อ.ดร.พรอริยา ฉิรินัง, 

อ.ธนิดา ชาญชัย นายประชุม พันออด และ นักศึกษา

จํานวน 5 คน ดังนี้ นางสาวกมลพร ประเสริฐพันธ+ 

นายเอกรินทร+ ราชพลแสน นางสาวภัทธิรา อินพรม 

นางสาวคณิชชา บัวเกิด และนางสาวปรางค+สิญาณี 

สิงห+เล็ก โดยมผีลงานจํานวน 8 เรือ่ง  

การพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการด�านงานวิจัย อีก

ทั้งยังได�รับความรู�ทางด�าน

การวิจัยจากการนําเสนอ/

บรรยายของผู�วิจัยท6าน

อื่นๆ อีกด�วย 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย+สาขาวิชาการแพทย+แผนไทย (2,800) คณะพยาบาลศาสตร+  
1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
    1.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย+
สาขาวิชาการแพทย+แผนไทย ในด�านวิชาชีพ 
    1.2 เพื่อสร�างเครือข6ายในด�านการผลิต
กําลังคนด�านการแพทย+แผนไทย 

2. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)   

    2.1 จํานวนงานที่มี

การพัฒนาจากการ

ประชุมในหลักสูตร 

    2.2 จํานวนความ

พึงพอใจต6อการเข�า

ร6วมประชุม 

3. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

ได�นําผลการประชุม 

ความรู� ข�อมูลมาใช�ใน

การพัฒนางานของ

หลักสตูรการแพทย+

แผนไทย 

4. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

-จํานวนงานที่มีการพัฒนาในหลักสูตร เปGาหมาย 1 

งาน ผลการดําเนินงาน 1 งาน 

(งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

เชิงคุณภาพ 

-ความพึงพอใจต6อการเข�าร6วมประชุม เปGาหมาย 

ระดับดี ผลการดาํเนินงาน  ระดับดี 

เชิงเวลา 

-กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตรมาส

ที่ 1-4 ผลการดําเนินงาน แล�วเสรจ็ภายในไตรมาสที่ 

3 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 2,800 บาท เบิกจ6าย

จริง 2,800 บาท คงเหลือ  0  บาท 

2,800.00 2,800.00 6. ผลการดําเนินงาน 

     จากการดําเนินงาน สรุปได�ว6าอาจารย+ได�เข�าร6วม

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประชุมเครือข6าย

สถาบันการผลติกําลังคนด�านการแพทย+แผนไทยครั้งที่ 

ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร โดย

สาขาวิชาการแพทย+แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ได�เป7นกรรมการในคณะกรรมการฯ 

 7. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    จากองค+ความรู�และ

บทเรียนในการเข�าร6วม

การประชุม สรุปได�ว6า

ยูเนสโก ประกาศขึ้น

ทะเบียนนวดไทย เป7น

มรดกวัฒนธรรมที่จับต�อง

ไม6ได�ของมนุษยชาติ เมื่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 มี

การรายงานผลการ

ดําเนินงานคลินิกการ

ให�บริการกัญชาทาง

การแพทย+แผนไทย 12 

เขตสุขภาพ เรื่อง

การศึกษาต6อเนื่องสําหรับ

แพทย+แผนไทย เพื่อต6อใบ

8. ปNญหาและ

อุปสรรค  

     - การเข�าร6วม

ประชุมไม6

สามารถเข�าร6วม

ครบตาม

ระยะเวลาที่งาน

ประชุมกําหนด 

     - การเข�าร6วม

ประชุมขาดความ

ต6อเนื่อง 

เนื่องจากขาด

ความสอดคล�อง

เรื่องเวลาของผู�

จัดประชุม 

   

9. 

ข�อเสนอแนะ 

  - มีการ

สนับสนุนเรื่อง

งบประมาณ

และระยะเวลา

ในการเข�าร6วม

ประชุม

ต6อเนื่อง  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

อายุใบประกอบวิชาชีพ

การแพทย+แผนไทย ใน

อนาคต กรอบอัตรากําลัง

แพทย+แผนไทยในระบบ

สาธารณสุข และมีการจัด

ประชุมวิชาการมหกรรม

สมุนไพรแห6งชาต ิ

งบประมาณปK 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 8 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู� สมรรถนะนักศึกษาแบบออนไลน+ 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร�างสมรรถนะในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ+มาตรฐานสากลในชั้น (263,380) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+พัฒนาภาษาและวิเทศสมัพันธ+)  
4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
   4.1 เพื่อเตรียมพร�อมการสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
   4.2 เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช�
ภาษาอังกฤษ และเป7นข�อมลูให�นักศึกษา
สามารถพัฒนาการเรียนของตนเองให�ดียิ่งขึ้น
พร�อมก�าวสู6ความเป7นสากล 
   4.3 เพื่อส6งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาให�สามารถ
สอบบรรจุครูคืนถิ่น ข�าราชการคร ูและ
ข�าราชการกพ.  

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) ผู�

เข�ารับการอบรมมี

ความพร�อมในการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ+

มาตรฐานสากล ได�แก6 

TOEIC และ TOEFL 

ITP 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

ผู�เข�ารับการอบรมมี

คะแนนผ6านเกณฑ+ 

CEFR ในระดับB1 

หรือระดับA2 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

          จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมอบรม จํานวน 

260 คน ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 100 / ผลการ

ดําเนินงาน จํานวนนักศึกษา 192 คน ร�อยละ 76.8 

     7.2 เชิงคุณภาพ  

          1. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมีคะแนน

ผ6านเกณฑ+ CEFR ในระดับ B1 หรอืเทียบเท6า 

(TOEIC > 550, TOEFL ITP > 460)  

ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6าร�อยละ 10 ของผู�เข�าอบรม 

          2. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมีคะแนน

ตามเกณฑ+ CEFR ในระดับ A2 หรอืเทียบเท6า 

(TOEIC 225-549, TOEFL ITP 400-459)  

ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80 ของผู�เข�าอบรม 

           3. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าอบรมมี

คะแนนทดสอบหลังเรยีนสูงกว6าก6อนเรียน ค6า

เปGาหมาย ร�อยละ 100  

ผลการดําเนินงาน >> โครงการต�องยกเลิกพร�อมคืน

เงินงบประมาณเหลือจ6ายและเปลีย่นแปลงโครงการ

ใหม6เนื่องจากการแพร6ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(โรคโควิด-19) 

7.3 เชิงเวลา เปGาหมาย ไตรมาสที่ 3 / ผลการ

ดําเนินงานไตรมาสที่ 2 

7.4 เชิงงบประมาณ 794,070 / ผลการดาํเนินงาน 

268,380 บาท  

263,380.00 263,380.00 9. ผลการดําเนินงาน 

    9.1 ได�ทราบข�อมูลพื้นฐานว6า นักศึกษาจํานวน 20 

คน (ร�อยละ 10.42) มีความสามารถภาษาอังกฤษใน

ระดับ B1 

    9.2 ได�ทราบข�อมูลพื้นฐานว6า นักศึกษาจํานวน 74 

คน (ร�อยละ 38.54) มีความสามารถภาษาอังกฤษใน

ระดับ A2 

    9.3 ได�ทราบข�อมูลพื้นฐานว6า นักศึกษาจํานวน 98 

คน (ร�อยละ 51.04) มีความสามารถภาษาอังกฤษใน

ระดับ A1 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

      ควรแบ6งผู�เข�ารับการ

อบรมตามระดับความรู�

พื้นฐาน 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ผู�เข�าอบรมมี

ความรู�พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษใน

ระดับต6างกัน จึง

ทําให�บางคนไม6

สามารถเข�าใจ

เนื้อหาที่วิทยากร

บรรยายได�

ทั้งหมด ดังนั้น ใน

การดําเนิน

โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษครั้ง

ต6อไป คณะผู�

ดําเนินงานได�

วางแผนจัดสอบ

วัดระดบัความรู�

ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานก6อนเข�า

รับการอบรม โดย

จะแยกกลุ6ม

ผู�เรยีนที่มีระดับ

ความรู�

ภาษาอังกฤษ

ระดับเดียวกันไว�

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ในชั้นเรียน

เดียวกัน  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะทางด�านภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (72,628) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+พัฒนาภาษาและวิเทศสมัพันธ+)  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะทางด�าน
ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี
 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
    4.1 เพื่อพัฒนาความรู�และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่จําเป7นในการสอบ TOEFL ITP 
แก6บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
    4.2 เพื่อยกระดับผลคะแนนการสอบ 
TOEFL ITP ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) ผู�

เข�ารับการอบรมมี

ความพร�อมในการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ+

มาตรฐานสากล ได�แก6 

TOEIC และ TOEFL 

ITP  

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

ผู�เข�ารับการอบรมมี

คะแนนผ6านเกณฑ+ 

CEFR ในระดับB1 

หรือระดับA2     

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ เข�ารับการอบรม จํานวน 60 คน 

(สายวิชาการ 30 คน สายสนับสนุน 30 คน)  

    ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว�าร�อยละ 80 

    ผลการดําเนินงาน   

            1. สายวิชาการ 51 คน (ร�อยละ 170)  

            2. สายสนับสนุน 18 คน (ร�อยละ 60)  

7.2 เชิงคุณภาพ  

            1. ร�อยละของบุคลากรที่สอบผ6าน

ภาษาต6างประเทศตามเกณฑ+ประกาศ ค6าเปGาหมาย 

ไม6น�อยกว�าร�อยละ 50 

            2. ร�อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ผ6าน

การพัฒนาทักษะภาษาต6างประเทศ ค6าเปGาหมาย ไม6

น�อยกว�าร�อยละ 80  

 

ผลการดําเนินงานโครงการต�องยกเลิกพร�อมคืนเงิน

งบประมาณเหลือจ6ายและเปลี่ยนแปลงโครงการใหม6

เนื่องจากการแพร6ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โรค

โควิด-19) 

 

7.3 เชิงเวลา เปGาหมายไตรมาสที่ 2 / ผลการ

ดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2 

7.4 เชิงงบประมาณ เปGาหมาย 122,000 บาท/ ผล

การดําเนินงาน 72,628.00 บาท 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 72,628.00 บาท 

เบิกจ6ายจริง  72,628.00 บาท คงเหลือ  0 บาท 

72,628.00 72,628.00 9. ผลการดําเนินงาน 

    9.1 มีอาจารย+จํานวน 51 คน (ร�อยละ 170) เข�า

ร6วมอบรม 

    9.2 มีสายสนับสนุนจํานวน 18 คน (ร�อยละ 60) 

เข�าร6วมอบรม 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ควรแบ6งผู�เข�ารับการอบรม

ตามระดับความรู�พื้นฐาน 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน ผู�เข�า

อบรมมีความรู�

พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษใน

ระดับต6างกัน จึง

ทําให�บางคนไม6

สามารถเข�าใจ

เนื้อหาที่วิทยากร

บรรยายได�

ทั้งหมด ดังนั้น ใน

การดําเนิน

โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษครั้ง

ต6อไป คณะผู�

ดําเนินงานได�

วางแผนจัดสอบ

วัดระดบัความรู�

ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานก6อนเข�า

รับการอบรม โดย

จะแยกกลุ6ม

ผู�เรยีนที่มีระดับ

ความรู�

ภาษาอังกฤษ

ระดับเดียวกันไว�

ในชั้นเรียน

เดียวกัน  

  

กิจกรรมที่ 3 ฐานข�อมูลระดับความสามารถทางด�านภาษาอังกฤษตามเกณฑ+ CEFR (150,000) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ+)  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 1,500,000.

00 

0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนด�านความสามารถในการสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษ ด�วยหลกัสูตร สถานการณ+เมืองจําลอง (simulating city situation) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข6งขันในระดับสากล (900,000) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

        900,000.00 705,000.00         



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (178,750.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ทักษะในศตวรรษที่21 และเตรียมความพร�อม
ด�านความรู�และประสบการณ+ แก6นักศึกษาใน
การเข�าร6วมการแข6งขันทักษะวิชาการ และ
วิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติได� 
 2.2 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ+ และบุคลากร  
 2.3 เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถใน
การแข6งขัน แก6นักศึกษาให�สามารถเข�าสู6การ
แข6งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

3. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

นักศึกษาได�รบัรางวัล

จากการแข6งขันทักษะ

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

ไม6ต่ํากว6า 10 รางวัล 

4. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษามี

ประสบการณ+และ

ได�รับการพัฒนาทักษะ

วิชาการวิชาชีพเกษตร

สู6ความเป7นเลิศ 

5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงานเชิง

ปริมาณ 

1.  จํานวนรางวัลที่ได�รับในระดับชาติและนานาชาติ 

เปGาหมาย 10 รางวัลผลการดําเนินงาน 

1.ได�รับรางวัล จํานวน 7 รางวัล จากการแข6งขันฟาด

แส�และล�มวัว ในงานเกษตรแห6งชาติ ครั้งที่ 23 ณ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร+ วิทยาเขตกําแพงแสน 

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 

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.การแข6งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ของ

เครือข6ายทักษะทั่วประเทศ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี  

3.การแข6งขันทักษะวิชาการ พจนก. ได�เข�าร6วม ไม6ได�

รับรางวัล 

4.การตอบคําถามทางวิชาการ FOSTAT อยู6ระหว6าง

การดําเนินการเข�าร6วมการแข6งขัน 

2.  จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาที่ได�รับการเตรียม

ความพร�อมทักษะในศตวรรษที่ 21 

เปGาหมาย 30 คน   

ผลการดําเนินงาน 39 คนบรรลุเปGหมาย 

เชิงคุณภาพ 

1. หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได�รับผล

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูรในระดับ

ที่สูงขึ้น เปGาหมาย ร�อยละ 80(รอผลการประเมิน

คุณภาพในระดับหลักสตูร) 

เชิงเวลา 

1.  โครงการแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด 

เปGาหมายไตรมาส 3 ผลการดําเนินงาน โครงการ

ดําเนินการแล�วเสร็จในไตรมาสที่ 2 จํานวน 3 

กิจกรรม 1)การแข6งขันคล�องโคและสะบัดแส� 2)การ

แข6งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ของเครือข6าย

ทักษะทั่วประเทศ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 3)การ

แข6งขันทักษะวิชาการพจนก.เหลืออีก 1 กิจกรรม 

178,750.00 178,750.00 6. ผลการดําเนินงาน 

1.ได�รับรางวัล จํานวน 7 รางวัล จากการแข6งขันฟาด

แส�และล�มวัว ในงานเกษตรแห6งชาติ ครั้งที่ 23 ณ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร+ วิทยาเขตกําแพงแสน 

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 

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.การแข6งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ของ

เครือข6ายทักษะทั่วประเทศ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 

ได�รับรางวัลจํานวน 6 รางวัล ดังนี้ 

-รองชนะเลิศ การตอบคําถามทางวิชาการสัตวศาสตร+ 

-ชมเชย การตอบคําถามทางประมง 

-รองชนะเลิศ ทักษะการกรอกวัสดุปลูกใส6ถุง 

-ชมเชย การสอดปTนผสมเทียม 

-รองชนะเลิศ ประกวดร�องเพลงลกูทุ6งทางการเกษตร 

-ชมเชย กีฬาพื้นบ�านทางการเกษตร 

3.การแข6งขันทักษะวิชาการพจนก.ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู6บ�านจอมบึง จ.ราชบุรี ไม6ได�รับรางวัล 

4.FOSTATอยู6ระหว6างการดําเนินการอนุมัติเข�าร6วม

การแข6งขัน 

7. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 สรุปบทเรยีนที่ได�รับจาก

การดําเนินกิจกรรมองค+

ความรู�การเตรียมนักศึกษา

ให�มีทักษะทางวิชาชีพ 

สัตวศาสตร+ด�านการสะบัด

แส�และการล�มวัวเพื่อการ

พัฒนาสู6แนวปฏิบัติที่ดี

ต6อไป โดย อาจารย+ ดร.

วนิดา มากศิริ อาจารย+

ผู�ดําเนินการกิจกรรมและ

ควบคุมการฝ>กทักษะ ได�

จัดการประชุมนักศึกษาที่

เข�าร6วมแข6งขัน และมีการ

สอนให�ความรู�ทักษะการ

คล�องโค และการล�มโค 

การมัดขาโคที่ถูกต�องตาม

ทฤษฎี โดยนําการแข6งขัน

ครั้งก6อนมาย�อนดูเพื่อ

วิเคราะห+และปรึกษาหารือ

กันทั้งนักศึกษา อาจารย+ 

ศิษย+เก6าที่มีประสบการณ+

แข6งขันถึงจุดเด6นที่ต�อง

รักษาไว�และจุดด�อยที่ควร

พัฒนาแล�วนํามาปรบั

เพื่อให�ได�เทคนิคการ

แข6งขันที่ดีขึ้น เช6น 

จุดอ6อนคือ คล�องโคช�า จึง

ต�องนําจุดนี้มาพัฒนา

ฝ>กซ�อมให�มากขึ้น ส6วน

การฟาดแส� ต�องเน�นเรื่อง

การออกกําลังกายเพื่อให�

กล�ามเนื้อแขนแข็งแรง 

เวลาฟาดแส�จะได�ไม6หมด

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กิจกรรมการแข6งขันตอบคําถามทางวิชาการ 

FOSTAT ที่จะเริ่มดําเนินการในไตรมาสที่ 3 

เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสร  190,000  บาท

เบิกจ6าย..190,000......คงเหลือ....0...... 

แรงเพื่อให�กล�ามเนื้อ

แข็งแรง และเวลาแข6ง

กําลังใจจะได�คงที่ 

 สรุปบทเรยีนที่ได�รับจาก

การดําเนินกิจกรรมองค+

ความรู�การเตรียมนักศึกษา

เข�าร6วมการแข6งขันทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ของเครือข6ายทักษะทั่ว

ประเทศ ม.ราชภัฏ

อุบลราชธานีโดยมี

กิจกรรมย6อย 1)การ

ประชุมเครือข6ายคณบดี

เสนอให�มีความร6วมมือ

ด�านการประกันคุณภาพ

การศึกษาและแนวคิดการ

ฝ}าวิกฤตจํานวนนักศึกษา

ลดลง ทั้งการจัดกิจกรรม

ความร6วมมือทางวิชาการ 

การลงทะเบียนร6วม

ระหว6างมหาวิทยาลัย การ

ร6วมกันเขียนโครงร6าง

งานวิจัยและพัฒนาเชิง

พื้นที่และความร6วมมือ

ด�านต6างๆ การเลือกตั้ง

ประธานเครือข6ายคนใหม6 

ได�แก6 อาจารย+ ดร.สุเทพ 

มุงคุณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา  

2) การประชุมเครือข6าย

นักศึกษา เสนอให�มีความ

ร6วมมือด�านการประกัน

คุณภาพการศึกษาและ

แนวคิดการดําเนิน

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อการ

พัฒนาทักษะที่จําเป7นใน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ศตวรรษที 21 ด�านกิจการ

นักศึกษาจึงต�องมีความ

ร6วมมือกันระหว6างสถาบัน 

ส6งเสริมให�เกิดการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู� 3) 

กิจกรรมการแข6งขันทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อให�มี

เวทีในการแข6งขันสู6การ

พัฒนาให�มีความเป7นเลิศ 

โดยเฉพาะการประดิษฐ+

นวัตกรรม นักศึกษาได�รับ

ประสบการณ+และมีการ

ฝ>กฝนทักษะต6างๆ ที่

จําเป7นด�านการเกษตรและ

แปรรูปอาหาร จํานวน

รางวัลที่ได�รับลดลงจากปK

ที่ผ6านมา คณะได�ถอดองค+

ความรู�และวิเคราะห+

สถานการณ+สรุปได�ว6า 1.

ต�องเน�นการส6งต6อองค+

ความรู�ระหว6างรุ6นพี่สู6รุ6น

น�องให�มากขึ้น และไม6ขาด

ช6วง โดยให�รุ6นพี่มาเล6า

ประสบการณ+ให�ฟNงแล�ว

ร6วมกันวิเคราะห+จดุอ6อน

ในการแข6งขันเพื่อนํามา

ปรับปรุงในการฝ>กซ�อมรุ6น

น�องต6อไป 2.การเดินทาง

ไปแข6งในสถานที่ระยะ

ทางไกลๆ ควรจะต�องเพิ่ม

เวลาให�นักศึกษาได�พัก

เหนื่อยจากการเดินทาง

มากขึ้น 3.การขออนุมัติ

โครงการฝ>กซ�อมต�อง

ดําเนินการแต6เนิ่นๆ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เพื่อให�นักศึกษามีเวลา

ฝ>กซ�อมการแข6งขันให�

เต็มที่ และมีเวลาในการ

คิดโครงการนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ+ 4.โจทย+ของ

โครงงานนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ+ต�องมีความ

ใหม6และใช�งานได�จริงใน

ชุมชน จึงควรนําต�นแบบ

ไปทดสอบกับชุมชนเพื่อ

เก็บข�อมูลมานําเสนอ

กรรมการแข6งขัน 

กิจกรรมที่ 6 ส6งเสริมความคิดสร�างสรรค+และนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (61,523.00) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1. ยุทธศาสตร+ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต 
2. โครงการหลักที่ 15 โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ
วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. กิจกรรม ส6งเสรมิความคิดสร�างสรรค+และ
นวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร+และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
    เพื่อให�นักศึกษามีทักษะในการคิด
สร�างสรรค+และสร�างชิ้นงานที่มีคณุภาพ 
ช 

การพัฒนาทักษาทาง

วิชาการ เพื่อเข�าร6วม

การแข6งขันทักษะ

วิชาการ พจนก. ครั้งที่ 

42 

รางวัลการแข6งขัน

ทักษะทางวิชาการ 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

    จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแข6งขันทักษะ

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติของมหาวิทยาลัย    

จํานวน 1 รางวัล 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 120,000 บาท  

เบิกจ6ายจริง 58,477 บาท  คงเหลือ 61,523 บาท 

61,523.00 61,523.00 รางวัลชนะเลิศ การแข6งขันการแข6งขันทักษะวิชาการ 

การเข�าสายสญัญาณมาตรฐาน กลุ6มมหาวิทยาลัยราช

ภัฏภาคกลาง  พ.จ.น.ก สัมพันธ+ ครั้งที่ 42 

     10.1 นักศึกษาได�

พัฒนาทักษะด�านความคิด

สร�างสรรค+ 

     10.2 นักศึกษาเกิด

การเรยีนรู�ร6วมกัน ซึ่งใช�

เป7นพื้นที่เป�ดโอกาสในการ

พัฒนาสร�างสรรค+ผลงาน

และแสดงออกถึง

ความสามารถด�านการ

ออกแบบทางวิชาชีพ 

    

กิจกรรมที่ 7 พัฒนานักศึกษาเพื่อเข�าแข6งขันทักษะทางวิชาการระดับภูมิภาค/ชาต/ินานาชาติ (287,282.98) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  

- - - - 287,282.98 285,282.98 - - - - 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส6งเสรมิการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 “การพัฒนาทักษะการเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู�ทักษะการสื่อสารภาษาจีนข�ามวัฒนธรรม (Cross – cultural) ในนิทรรศการพิเศษสสุานทหารจิ๋นซี ฮ6องเต� ” (15,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+ 
5.1 .เพื่อพัฒนาทักษะแห6งศตวรรษที่ 21 แก6
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ในด�านการ
ทํางานเป7นทีม ความเป7นผู�นํา และการ
ถ6ายทอดและสื่อสารภาษา ทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพในอนาคต  
5.2 เพื่อส6งเสริมและปลูกฝNงจิตสํานึกที่ดีต6อ
การเรยีนรู�ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  
5.3 เพื่อส6งเสริมผู�เรียนเป7นผู�ที่สามารถใช�
ภาษาจีนในการตดิต6อสื่อสารข�ามวัฒนธรรม 

    เชิงปริมาณ  

1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 80.00 สําเร็จ ไม6มี  

2. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับ

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน 3 สําเรจ็  

 

เชิงคุณภาพ  

1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสามารถถ6ายทอด

กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนได� 80 สําเร็จ ไม6มี  

15,000.00 15,000.00 1. นักศึกษามีทักษะแห6งศตวรรษที่ 21 โดยสามาร

ทํางานเป7นทีม มีความเป7นผู�นําและแก�ปNญหาอย6าง

สร�างสรรค+ได�  

2. สามารถส6งเสริมและปลูกฝNงจิตสํานึกที่ดีต6อการ

เรียนรู�ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  

3. นักศึกษาสามารถถ6ายทอดทักษะภาษาจีนให�กับ

ผู�เข�าร6วมกิจกรรม หรือใช�ภาษาจีนในการติดต6อสื่อสาร

ข�ามวัฒนธรรม (Cross - cultural) ร6วมกับเจ�าของ

ผู�เข�าร6วมโครงการเรยีนรู�

ประวัติศาสตร+จักรพรรดิ

องค+แรกของแผ6นดินจีนกับ

กองทัพทหารดิน และ

ประวัติศาสตร+ไทยจากการ

บรรยายให�ความรู�ของ

พิพิธภัณฑ+สถานแห6งชาติ

พระนคร 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

(Cross - cultural) สอดคล�องกับการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. นักเรียนผู�เข�าร6วมกิจกรรมได�รับความรู�ทางภาษา

และวัฒนธรรมจีน 80 สําเร็จ ไม6ม ี 

3. นักเรียนผู�เข�าอบรมมีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีต6อ

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 80 สําเรจ็ ไม6มี  

 

เชิงเวลา 1. การดําเนินการแล�วเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด ไตรมาส 1 สําเรจ็ ไม6มี  

ภาษาได�......... วิธีการประเมินผล – ให�คะแนนการจัด

กิจกรรมฐานของกลุ6ม - การให�คะแนนประเมินของ

ผู�เข�าร6วมกิจกรรม  

กิจกรรมที่ 9 การเรียนรู�จากการฝ>กปฏิบัติจริงด�านการท6องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการแข6งขันระดับชาติ (39,960.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
4.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่
เน�นการเรียนรู�ผ6านการปฏิบัติ  
4.2 เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษาได�มีการพัฒนา
ทักษะ สร�างความชํานาญด�วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง  
4.3 เพื่อพัฒนาสาขาวิชาที่มุ6งเน�นของ
มหาวิทยาลยัให�มีชื่อเสียงระดับภูมภิาคและ
ระดับชาติ  

 

  5.1 เชิงปริมาณ  

ผู�เข�าร6วมกิจกรรม 30 คน 30 คน  

 

5.2 เชิงคุณภาพ  

- ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม ความพึง

พอใจในระดับมาก ผล (ค6าเฉลี่ย 4.15)  

- รางวัลที่ได�รบั ได�รับรางวัลอย6างน�อย 1 รางวัล  

ผลได�รบัรางวัล 4 รางวัล  

 

5.3 เชิงเวลา กิจกรรมเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด 

3 เดือน  

 

5.4 เชิงงบประมาณ 37,800  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

39,960.00 37,800.00 7.1 การแข6งขันตอบคําถามระดับชาติ ด�านการ

ท6องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะการจัดการการ

ท6องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร+ ครั้งที่ 7 

ประจําปK 2,562 หัวข�อ ภาคการบริการกับความยั่งยืน 

ความท�าทายในทศวรรษ จากผู�เข�าร6วมการแข6งขันจาก 

53 มหาวิทยาลัย 335 ทีม นักศึกษาสาขาวิชาการ

ท6องเที่ยวและการโรงแรมได�รับรางวัลชมเชย 2 ทีม 

รวม 2 รางวัล  

7.2 การแข6งขันมัคคุเทศก+นําเที่ยวภาษาไทย ภายใต�

หัวข�อ “เที่ยวไทย เท6ห+” รางวัลคณะการจัดการการ 

ท6องเที่ยว สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร+ ครั้งที่ 

1 ประจําปK 2,562 นักศึกษาสาขาวิชาการท6องเที่ยว

และการโรงแรมได�รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 

ระดับประเทศ และ รางวัลชมเชย รวม 2 รางวัล  

7.3 การประเมินของความพึงพอใจของผู�ที่เข�าร6วม

โครงการ (นักศึกษาที่เข�าร6วมการติวความรู�และเข�า

แข6งขัน) ในครั้งนี้อยู6ในระดับมาก (ค6าเฉลี่ยเท6ากับ 

4.15) 

8.1 ได�เกิดการพัฒนา

นักศึกษาประกอบ

กระบวนการเรียนการสอน

ที่เน�นการเรยีนรู�ผ6านการ

ปฏิบัติ  

8.2 นักศึกษาได�

ประยุกต+ใช�ความรู�และ

ได�รับประสบการณ+ตรง

จากการเข�าร6วมการ

แข6งขัน  

8.3 ได�สร�างชื่อเสียงให�กับ

มหาวิทยาลยัระดับภมูิภาค

และระดับชาติ  

 

  

กิจกรรมที่ 10 การเตรียมความพร�อมและแข6งขันทักษะทางวิชาการด�านการท6องเที่ยวและบริการ (11,448.00) คณะมนุษยศาสตร+และสงัคมศาสตร+  
4.1เพื่อส6งเสรมิให�นักศึกษามีความสามารถใน
การแข6งขันเชิงวิชาการและวิชาชีพ  
4.2เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด�าน
ความรู� ความสามารถ และทักษะการ
ปฏิบัติงาน ใอุตสาหกรรมการท6องเที่ยว  
4.3 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน+ของมหาวิทยาลัย
ที่มุ6งสู6การเป7นมหาวิทยาลัยชั้นนําด�านการ
ท6องเที่ยว  

    5.1 เชิงปริมาณ  

- จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแข6งขันทักษะทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เปGาหมาย 1 รางวัล 

ผล ไม6ได�รับรางวับ  

 

5.2 เชิงคุณภาพ  

- ระดับความสามารถของนักศึกษาที่ผ6านเกณฑ+การ

พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับมากกว6า 

3.50  

 

11,448.00 11,448.00 นักศึกษาได�รบัการฝ>กฝน พัฒนาทักษะความสามารถ

ด�านความรู�ทางการท6องเที่ยวและบริการ และเข�าร6วม

แข6งขันตอบคําถามระดับชาติด�านการท6องเที่ยวและ

บริการ ครั้งที่ ๗ ประจาปK ๒๕๖๒ หัวข�อ “ภาคการ

บริการ ความยั่งยืน: ความท�าทายในทศวรรษ” ผลการ

แข6งขันนักศึกษาไม6ได�รับรางวัลจากการแข6งขัน ทั้งนี้

นักศึกษาที่เข�าร6วมแข6งขันได�รับเกียรติบัตรและรางวัล

รางวัลพิเศษ จากการจับฉลากสําหรับผู�เข�าร6วมแข6งขัน 

จํานวน 2 รางวัล ประกอบด�วย ห�องพัก 3 วัน 2 คืน 

พร�อมอาหารเช�า ณ โรงแรมป}าตอง รีสอร+ท จังหวัด

8.1 สถานการณ+และ

แนวโน�มการท6องเที่ยวใน

ตลาดโลก  

8.2 ยุทธศาสตร+ชาติ 20 ปK 

แผนยุทธศาสตร+การ

พัฒนาการท6องเที่ยวของ

ไทยแลอาเซียน  

8.3 การวางแผนและ

พัฒนาการท6องเที่ยวและ

การเปลีย่นโฉมการ   

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ไตรมาส 1  

 

5.4 เชิงงบประมาณ 12,000 บาท  

ภูเก็ต และ ห�องพัก 2 วัน 1 คืน จากโรงแรมนานาชาติ

บางแสน จังหวัดชลบุรี  

ท6องเที่ยวไทยให�ก�าวไกล

อย6างยั่นยืน  

8.4 โลจิสติกส+และ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ท6องเที่ยว  

8.5 ทิศทางรองรับกระแส

โลกาภิวัตน+เพื่อความ

ยั่งยืน  

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนานักศึกษาให�มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท6องเที่ยวและบริการระหว6างประเทศ (14,500.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 14,500.00 14,500.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 12 พัฒนาทักษะวิชาการ และการแข6งขันทักษะการตลาดระดับชาติ (5,000.00) คณะวิทยาการจัดการ  
1. เพื่อเสริมสร�างความรู�และทักษะด�าน
การตลาด การพัฒนาสินค�า บริการ และการ
สื่อสารการตลาดในยคุการตลาดดจิิทัล 
2. เสริมสร�างทักษะในการเสนองาน และการ
ทํางานเป7นทีม 

จํานวนรางวัล นักศึกษาสาขา

การตลาดมีความรู� 

ทักษะที่สามารถ

นําไปใช�ในสถานการณ+

จริง 

จํานวนรางวัลที่เข�าร6วมแข6งขันระดับชาติ/นานาชาติ     

เปGาหมาย 1  รางวัล / ผลการดาํเนินงาน เข�ารอบ 

140 ทีมระดับประเทศ 

5,000.00 0.00  นํานักศึกษาเข�าร6วมประกวด IMC Plan ปKที่ 12 

เข�ารอบ 140 ทีมระดับประเทศ 

 การเขียนแผนการสื่อสาร

การตลาดธุรกิจมอเตอร+

ไซต+เฉพาะกลุ6มผู�ชอบ

สะสมรถคลาสสิค 

    

กิจกรรมที่ 13 พัฒนาทักษะทางวิชาการด�านบรหิารธุรกิจและการจัดการแข6งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ+ ปK 2563 (65,038.00) คณะวิทยาการจัดการ  
2.1 เพื่อส6งเสริมและสนับสนุนให�นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการเข�าร6วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
2.2 เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการเข�าร6วมการแข6งขันทักษะวิชาการ พ.จ.
น.ก.สัมพันธ+ ปK 2563  
2.3 เพื่อเป7นการประชาสัมพันธ+และสร�าง
ภาพลักษณ+ที่ดีให�กับคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

นักศึกษาได�รบัรางวัล

จากการแข6งขันไม6น�อย

กว6า 12 รางวัล  

นักศึกษามีทักษะใน

การวิชาการเพิ่มมาก

ขึ้น  

5.1 เชิงปริมาณ  

จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรม 20 คน / 20 คน  

 

5.2 เชิงคุณภาพ  

จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแข6งขัน 12 รางวัล / 

12 รางวัล  

 

5.3 เชิงเวลา  

ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่กําหนด ไตรมาส

ที่ 2 /  ไตรมาสที่ 2  

 

5.4 เชิงงบประมาณ  

งบประมาณที่ใช�จ6ายไม6เกินตามที่กําหนด 160,000 

บาท / 67,500 บาท  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100  

65,038.00 65,038.00 นักศึกษาเข�าร6วมการแข6งขันครบทุกรายการที่กําหนด

ไว� และสามารถแข6งขันได�รบัรางวัล จํานวน 12 รางวัล

จากการแข6งขัน 3 ทักษะ ได�แก6 ทักษะด�านการเขียน

แผนธุรกิจ ทักษะด�านคอมพิวเตอร+ และทักษะด�าน

นิเทศศาสตร+  

การจัดส6งนักศึกษาเข�าร6วม

การแข6งขันทักษะวิชาการ

ต�องสนับสนุนนักศึกษาที่มี

ความสนใจ และบริหาร

เวลาเพื่อเตรียมความ

พร�อมให�กับนักศึกษาอย6าง

ดีจะทําให�ประสบผลสําเร็จ

ได�มากขึ้น  

คณาจารย+ผู�

ควบคุมทีมและ

นักศึกษาที่เข�า

ร6วมกิจกรรมมี

ภารกิจจํานวน

มากทั้งการสอน 

การวิจัย การ

เรียน ทําให�มี

เวลาในการ

ฝ>กซ�อมน�อย  

ควรมีการ

เตรียมการ

จัดการแข6งขัน

ล6วงหน�าให�มี

ระยะเวลามาก

พอในการให�

คณาจารย+และ

นักศึกษามี

เวลาฝ>กซ�อม

ให�มากขึ้น 

กิจกรรมที่ 14 พัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข6งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ (24,430.00) คณะวิทยาการจัดการ  
กิจกรรมที่ 1  ฝ>กปฏิบัติการกรอกแบบ
ประเมินภาษีผ6านระบบอินเทอร+เน็ต  

นักศึกษา ชั้นปKที่ 2 

ทุกคน  

นักศึกษา ชั้นปKที่ 2 

ทุกคน สามารถกรอบ

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมอบรม 90 

คน นักศึกษาทุกคนสามารถกรอกแบบได�  

24,430.00 24,430.00 นักศึกษาที่เข�ารับการอบรมทุกคนมีความเข�าใจและ

สามารถกรอกแบบและคํานวณภาษีผ6านระบบ

วิธีการกรอกแบบและการ

ยื่นแบบภาษีผ6านระบบ   

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

2.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  
2.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการกรอกแบบและคํานวณภาษี  
2.2 เพื่อให�นักศึกษาสามารถกรอกแบบแสดง
รายการภาษีและยื่นแบบผ6านอินเทอร+เน็ต  
2.3 เพื่อให�นักศึกษาได�เตรียมความพร�อมก6อน
เข�าสู6การเป7นนักบัญชีมืออาชีพ  

แบบและคํานวณภาษี

ผ6านระบบ

อินเทอร+เน็ตได�  

5.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ 

4 นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจ  

5.3 เชิงเวลา ดําเนินการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ไตรมาส 2 ดําเนินการภายในไตรมาส 2  

5.4 เชิงงบประมาณ 10,000 บาท 10,000 บาท  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100  

อินเทอร+เน็ตได�  อินเทอร+เน็ต  

กิจกรรมที่ 15 การพัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพของสาขาบัญชี (2,200.00) คณะวิทยาการจัดการ  

ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 
2,200.00 2,200.00 

ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 16 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิชาการเข�าสู6การประกวดแข6งขัน (29,048.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 
4.1 เพื่อให�เกิดความรู�และพัฒนาทักษะสําคัญ
ในศตวรรษที่ 21  
4.2 เพื่อพัฒนาความคิดสร�างสรรค+และ
นวัตกรรมของนักศึกษา  
4.3 เพื่อให�สามารถนําไปประยุกต+ใช�ในการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา  

จํานวนผลงาน/

นวัตกรรม  

ผลงาน/นวัตกรรมของ

นักศึกษาได�เผยแพร6 

ถูกนําไปใช�ประโยชน+ 

นักศึกษาได�พัฒนา

ความคิดสร�างสรรค+  

7.1 เชิงปริมาณ  

1. จํานวนของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 50 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 13 คน  

2. จํานวนชิ้นงาน 6 ชิ้น ผลการดําเนินงานเท6ากับ 4 

ชิ้น  

3. จํานวนรางวัล 1 รางวัล ผลการดําเนินงานเท6ากับ 

1 รางวัล  

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

1. ร�อยละของนักศึกษาอาจารย+และบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยไีด�รับความรู�และพัฒนา

ทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ร�อยละ 80 บรรลุ

เปGาหมายร�อยละ 80 

29,048.00 29,048.00 ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 อาจารย+และนักศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยา เข�าร6วมงานประชุมวิชาการ และ

นําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการคณะ

ผู�ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครัง้ที่ 9 ณ 

มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน ศูนย+ศึกษาหนองระเวียง 

จ.นครราชสีมา ในวันที่ 28 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 2,562 ซึ่ง

นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 2 เรื่อง ได�แก6  

1. องค+ประกอบทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในข�าว

พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี โดย น.ส.สุนิสา สินประเสริฐ 

นักศึกษาชั้นปKที่ 4 ซึ่งได�รับรางวัลนําเสนอระดับชมเชย  

2. การขยายพันธุ+ไอยเรศ (Rhyncostylis retusa (L.) 

Blume) ในหลอดทดลอง โดย น.ส.วรรณยุกต+ เนื้อนุ6ม 

และ น.ส.ดารินทร+ พันธ+จันทร+ นักศึกษาชั้นปKที่ 5  

รวมถึงการเสนอผลงานวิจัยภาคนิทัศน+ 2 เรื่อง ได�แก6  

1. การใช�เครื่องหมาย RAPD ในการแยกเพศของตาล 

(Borassus flabellifer L.) ในจังหวัดเพชรบุรี ผู�นํา

เสนอ น.ส.พิมพ+ภรณ+ วรรณวงษา และ น.ส.ปรางทิพย+ 

เถื่อนคนรัก นักศึกษาชั้นปKที่ 5 และ  

2. พรรณไม�น้ําในสวนพฤกษศาสตร+เพชรวนาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ผู�นําเสนอ คุณกรรณิการ+ 

ไทรงาม เจ�าหน�าที่วิทยาศาตร+สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อ

เป7นการเเลกเปลี่ยนความรู�ทางวิชาการกับนักวิชาการ

จากสถาบันต6างๆที่เข�าร6วมประชุมวิชาการดังกล6าว 

นอกจากนี้ทางสาขาวิชาชีววิทยาได�นําผลิตภณัฑ+ชาใบ

ข�าว พันธุ+หอมใบเตย ดูแลและบรกิารโดย น.ส.โสภติา 

เนียมศรี และ น.ส.อารรีัตน+ ชูชื่น นักศึกษาชั้นปKที่ 4 

ผู�เข�าร6วมกิจกรรมได�รับ

การส6งเสริมสนับสนุนใน

การพัฒนานวัตกรรม และ

ความคิดสร�างสรรค+ อีกทั้ง

ยังมีผลงานที่ได�รับรางวัล

จากการดําเนินกิจกรรมอีก

ด�วย 

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เพื่อให�ผู�ที่เข�าร6วมงานได�ชิม ซึ่งต6างก็ชมว6ามีกลิ่นหอม

และชื่นชอบเป7นจํานวนมาก  

กิจกรรมที่ 17 โครงการเตรียมความพร�อมการแข6งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (29,410.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อให�นักศึกษาเตรียมความพร�อมและแข6งขัน
ทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก  

จํานวนรางวัลที่ได�รับ

จากการแข6งขันทักษะ

ทางวิชาการ  

การบูรณาการองค+

ความรู�ที่ได�กับการ

เรียนในชั้นเรียน  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการ

แข6งขันทักษะทางวิชาการ เปGาหมาย 3 ผลการ

ดําเนินงาน 6  

7.2 เชิงคุณภาพ ระดับความรู�ที่ได�รับนําไป

ประยุกต+ใช�ในทางวิชาการ เปGาหมาย ระดับ 4 ผล

การดําเนินงาน ระดับ 5  

7.3 เชิงเวลา การดําเนินโครงการแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เปGาหมาย ไตรมาส 2 ผลการ

ดําเนินงาน ไตรมาส 2  

7.4 เชิงงบประมาณ ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ เปGาหมาย 30,000 บาท ผลการ

ดําเนินงาน 30,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  

29,410.00 29,410.00 ผลการแข6งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ+ ครั้งที่ 

42 "ราชพฤกษ+เกมส+" ดังนี้  

1. นายเสกข+ ปGองทรัพย+ การแข6งขันเขียนโปรแกรม 

ชนะเลิศ  

2. นายภัทรนันท+ นุชนิยม การแข6งขันเขียนโปรแกรม 

ชนะเลิศ  

3. นายมนัญชัย กิตติธนเกษม การแข6งขันเขียน

โปรแกรม รองชนะเลิศ อันดับ 1  

4. นายวชิราวุธ หลอดทอง การแข6งขันเขียนโปรแกรม 

รองชนะเลิศ อันดับ 1  

5. นายวัลลภ ผ6านคุ�ม การสร�างการ+ตูนแอนิเมชั่น 

ชนะเลิศ  

6. นายมาวิน ไข6มุกข+ การสร�างการ+ตูนแอนิเมชั่น 

ชนะเลิศ  

7. นายศรัณพงศ+ โยนะพันธุ+ การสร�างการ+ตูนแอนิ

เมชั่น ชนะเลิศ  

8. นายพงศธร สังข+เฟTUอง การแข6งขันการตอบปNญหา

คอมพิวเตอร+ ชนะเลิศ  

9. นางสาวอัจจิมา ศิริพัฒนานันท+ การแข6งขันการตอบ

ปNญหาคอมพิวเตอร+ ชนะเลิศ  

10. นายคณพัต ถิตตยานุรักษ+ การพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่น รองชนะเลิศ อันดับ 1  

11. นายพัทธพงศ+ เนียมเกิด การพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่น รองชนะเลิศ อันดับ 1  

12. นายตันติกร สุวรรณนิคม การพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่น รองชนะเลิศ อันดับ 2  

13. นายศิวกร กําเนิดแสง การพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่น รองชนะเลิศ อันดับ 2  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไม6ได�รับรางวัล

จากการตอบปNญหา

คอมพิวเตอร+มาหลายปK 

ทางผู�ดําเนินโครงการได�

จัดติวทักษะการตอบ

ปNญหาคอมพิวเตอร+มาก

ขึ้น และให�เทคนิคต6าง ๆ 

ซึ่งเป7นการแข6งขันที่ต�องใช�

องค+ความรู�หลายด�าน เช6น 

ฮาร+ดแวร+ ซอฟต+แวร+ เป7น

ต�น ทําให�นักศึกษาที่ขยัน

ฝ>กซ�อมสามารถได�รางวัล

ชนะเลิศ  

ตั้งงบไว�ไม6

เพียงพอค6าเบี้ย

เลี้ยงอาจารย+ 

และค6าอาหาร

นักศึกษา  

ควรตั้งงบค6า

เบี้ยเลีย้ง

อาจารย+ และ

ค6าอาหาร

นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 18 กาาซ6อมประกอบคอมพิวเตอร+และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร+ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร+ประยุกต+ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+สํานักงาน (20,000.00) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. เพื่อส6งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อให�นักศึกษาสามารถซ6อมประกอบ
คอมพิวเตอร+ได�  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 30 คน เข�า

ร6วมโครงการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตให�

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถซ6อมบํารุง

คอมพิวเตอร+และดูแล

รักษาคอมพิวเตอร+

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ เปGาหมาย 

30 คน ผลการดําเนินงาน 30 คน  

5.2 เชิงคุณภาพ ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการ

พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 

เปGาหมาย ร�อยละ 85 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85  

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มีความรู�

ความสามารถในการประเมินอาการเครื่อง

คอมพิวเตอร+ ซ6อมเครื่องคอมพิวเตอร+ ตลอดจนการ

ติดตั้งโปรแกรม การตั้งค6าต6าง ๆ รวมถึงการดูแลรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร+ได�  

นักศึกษาสามารถมองเห็น

ช6องทางที่ก6อให�เกิดรายได�

แก6ตนเองและครอบครัวได� 

และสามารถนําความรู�ที่

ได�รับไปใช�ในวิชาฝ>ก

1. ต�องการ

งบประมาณเพิ่ม 

เพื่อที่จะได�ให�

นักศึกษาลงมือ

ปฏิบัติจริงได�

1. จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร+ที่

ใช�ในการ

อบรมไม6



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

3. เพื่อให�นักศึกษาสามารถติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร+ รวมทั้งการตั้งค6าต6าง ๆ ได�  

พร�อมทํางานด�วย

วิชาการ วิชาชีพ และ

ทักษะในศตวรรษที่ 

21 กิจกรรมการซ6อม

ประกอบคอมพิวเตอร+

และการติดตั้ง

โปรแกรมคอมพิวเตอร+ 

สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร+

ประยุกต+ แขนง

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร+สํานักงาน  

ภายในชุมชนให�เกิด

ประสิทธิภาพสูงสดุ ให�

เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว ไม6พบ เจอ

ปNญหาใด ๆ อีกต6อไป 

และยังทําให�

ผู�ใช�บริการ และ

หน6วยงานของ

ผู�ใช�บริการได�ประหยดั

ค6าใช�จ6ายในการ

บํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร+ รวมทั้ง

ทําให�นักศึกษาได�มี

โอกาสนําความรู�ที่ได�

ศึกษาเล6าเรียนมาใช�

ประโยชน+ด�วย  

5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เปGาหมาย ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส 2  

5.4 เชิงงบประมาณ ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ เปGาหมาย 20,000 บาท ผลการ

ดําเนินงาน 20,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  

ประสบการณ+วิชาชีพ  มากกว6านี้  

2. ผู�เข�าอบรมยัง

ไม6รู�จักวิธรการ

ถอดอุปกรณ+

คอมพิวเตอร+บาง

ชนิด เช6น ฮาดร+

ดิสก+ SSD 

เพียงพอต6อ

นักศึกษาที่เข�า

รับการอบรม  

2. ระยะเวลา

ในการอบรม

น�อยไป 

กิจกรรมที่ 19 อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด�านการสอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร+ประยุกต+ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+สํานักงาน (24,995.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. พัฒนาความรู�ของนักศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร+สาํนักงาน  
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร+สํานักงานให�สามารถสอบได�
ใบรับรองความรู�ด�าน Microsoft Office 
PowerPoint 2016  

1. นักศึกษาสามารถ

นําความรู�และทักษะ

การใช� Microsoft 

Office PowerPoint 

2016 ระดับสูง  

2. นักศึกษาสามารถ

นําผลการสอบที่ผ6าน

และได�รับ ใบ

ประกาศนียบัตรมา

เป7นส6วนหนึ่งในการ

เทียบจบ วิชา 

7,134,902 โครงงาน

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร+สํานักงาน  

นักศึกษาสามารถสอบ

ใบรับรองความรู�

ความสามารถด�าน 

Microsoft Office 

Specialist ได�  

5.1 เชิงปริมาณ  

1. ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพจาก กลุ6ม 

เปGาหมายของโครงการ เปGาหมาย ร�อยละ 85 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 85  

2. จํานวนผู�สอบผ6านทักษะใบประกาศนียบัตร

วิชาชีพ เปGาหมาย 25 คน ผลการดําเนินงาน 25 คน  

 

5.2 เชิงคุณภาพ  

1. จําวนผู�สอบผ6านทักษะที่ได�รับในประกาศนียบัตร

วิชาชีพ เปGาหมายร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อย

ละ 90  

 

5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เปGาหมาย ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส 2  

 

5.4 เชิงงบประมาณ ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ เปGาหมาย 25,000 บาท ผลการ

24,995.00 24,995.00 ในการอบรมใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพครั้งนี้มี

นักศึกษา สอบจํานวน 25 คน สอบผ6านและได�รับ

ใบรับรองฯจํานวน 25 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักศึกษา

ไปประกอบการสมัครงาน เพื่อให�ผู�ประกอบการที่

นักศึกษาไปสมัครงานเกิดความมัน่ใจในความรู�

ความสามารถของนักศึกษาต6อไป  

นักศึกษาสามารถนํา

ใบรับรองความรู�

ความสามารถด�าน 

Microsoft Office 

Specialist ไป

ประกอบการรับสมัครงาน 

จะเป7นการเพิ่มความมั่นใจ

ให�กับผู�ประกอบการใน

การรับสมัครงานมากขึ้น  

ต�องการได�รับการ

จัดสรร

งบประมาณเพิ่ม 

ให�เหมาะสมกับ

จํานวนนักศึกษา

ที่สอบ 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน 25,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  

กิจกรรมที่ 20 ฝ>กปฏิบัติสร�างสรรค+นวัตกรรม (สาขาวิชาคอมพิวเตอร+ แขนงเทคโนโลยีเว็บและมลัติมเีดีย) (44,700.00) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. เพื่อให�นักศึกษาสามารถสร�างชิ้นงานหรือ
นวัตกรรมเกี่ยวกับปNญญาประดิษฐ+ เช6น การ
มองเห็น การตีความจากภาพ เป7นต�น หรือ 
นวัตกรรมด�าน IoT เช6น ฟาร+มอัจฉริยะ เป7น
ต�น 
2. เพื่อให�นักศึกษาเกิดความคิดสร�างสรรค+  
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางาน
ด�วยวิชาการวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 
21 

นักศึกษาสามารถสร�าง

ชิ้นงานได�  

นักศึกษาสามารถนํา

ความรู�ไปประยุกต+ใช�

งานต6อได�  

5.1 เชิงปริมาณ  

1. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมโครงการ เปGาหมาย 25 

คน ผลการดําเนินงาน 25 คน  

2. จํานวนชิ้นงานหรือนวัตกรรม เปGาหมาย 6 ชิ้น  

 

5.2 เชิงคุณภาพ  

1. นักศึกษาได�ทักษะในการสร�างนวัตกรรมใหม6ๆ 

เปGาหมาย นักศึกษาสร�างนวัตกรรมได� ผลการ

ดําเนินงาน นักศึกษาสร�างนวัตกรรมได�  

 

5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เปGาหมายไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน ไตร

มาส 2  

 

6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 44,700 บาท เบิกจ6าย

จริง 44,700 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  

44,700.00 44,700.00 นักศึกษาสร�างชิ้นงานได�  ได�ความรู�ในการจัดทํา

นวัตกรรมใหม6ๆๆๆ  

  

  

กิจกรรมที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด�านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร+ CompTIA Security+ (แขนงวิศวกรรมเครือข6ายและความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร+) (33,600.00) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพด�านความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร+ CompTIA Security+  
2. เพื่อสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด�าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร+ CompTIA 
Security+ 

จํานวนผู�สอบผ6าน

ทักษะใบรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพ  

นักศึกษาที่ผ6านการ

พัฒนาทักษะ

ความสามารถทาง

วิชาการ  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�สอบผ6านทักษะใบรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพ เปGาหมาย จํานวนผู�สอบผ6าน

ทักษะใบรับรองมาตฐานวิชาชีพ ผลการดาํเนินงาน 

รอผลการสอบ  

5.2 เชิงคุณภาพ เปGาหมาย ร�อยละของนักศึกษาที่

ผ6านการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชการ/

วิชาชีพ จากกลุ6มเปGาหมายของโครงการ ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 90.38 

5.3 เชิงเวลา เปGาหมาย ไตรมาส 2 ผลการ

ดําเนินงาน ดําเนินกิจกรรมเสร็จตามระยะเวลา ไตร

มาส 2  

6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 33,800 บาท เบิกจ6าย

จริง 33,600 บาท คงเหลือ 200 บาท  

33,600.00 33,600.00 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร+ประยุกต+ แขนงวิศกร

รมเครือข6ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร+ สามารถ

สอบสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด�านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร+ CompTIA Security+ ได�  

นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร+ประยุกต+ 

แขนงวิศกรรมเครือข6าย

และความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร+ มีความรู�ความ

เข�าใจ และทักษะที่

สามารถนําความรู�ที่ได�ไป

ประยุกต+ใช�ในการเรียน 

การสอบ และการทํางาน

ได�  

9.1 ค6าสอบราคา

แพงมาก ซึ่งอยู6

ประมาณ 201 

ดอลล6าสหัฐ 

นักศึกษาต�องใช6

เวลาในการ

เตรียมเงินค6าสอบ  

9.2 ศูนย+ในการ

จัดสอบใบรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพ

ด�านความั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร+ 

CompTIA 

Security+ ที่

ประเทศไทยอยู6ที่

กรุงเทพมหานคร

เท6านั้น และเนื่อง

ด�วยศูนย+ในการ

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

จัดสอบที่

นักศึกษาที่มี

ความพร�อมลง

สอบ 

(https://home.

pearsonvue.co

m/Clients/Com

pTIA.aspx) แจ�ง

ประกาศ ถาน

การณ+ COVID-

19 

(Coronavirus): 

ส6งผลกระทบต6อ

แผนการทดสอบ 

จึงขอเลื่อนการ

สอบทุกประเภท

ไปก6อน ให�

ติดตามประกาศ

จากทางศูนย+สอบ  

กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพทางด�านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ให�กับนักศึกษา (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร+) (16,984.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร+สําหรับ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร+สําหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
2. เพื่อส6งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผู�เข�าร6วมอบรมได�

พัฒนาทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร+

สําหรับ

ระบบปฏิบัติการไอโอ

เอส  

ผู�เข�าร6วมอบรม

สามารถนําทักษะ

ดังกล6าวไปใช�ในการ

ประกอบอาชีพ

ทางด�านการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร+

สําหรับ

ระบบปฏิบัติการไอโอ

เอส  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าอบรม เปGาหมาย 15 

คน ผลการดําเนินงาน 30 คน  

5.2 เชิงคุณภาพ ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการ

พัฒนาทักษะความสามารถด�านการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร+ เปGาหมาย ร�อยละ 85 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 85  

5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เปGาหมาย ไตรมาส 3 ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส 2  

5.4 เชิงงบประมาณ ได�รับการจัดสรร 17,384 บาท 

ผลการดําเนินงาน เบิกจ6าย 16,984 บาท คงเหลือ 

400 บาท  

16,984.00 16,984.00 ผู�เข�าร6วมอบรมได�รับการพัฒนาทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร+สําหรับระบบปฏิบัติการไอโอ

เอส  

หลักการเบื้องต�นในการ

เขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร+สําหรับ

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส  

เนื่องจากเป7นการ

เขียนโปรแกรม 

สําหรับ

ระบบปฏิบัติการ

ไอโอเอส จึง

จําเป7นต�องใช�

ซอฟต+แวร+และ

คอมพิวเตอร+ที่

เป7น

ห�องปฏิบัติการ

แมคอินทอช ทํา

ให�ต�องมีการ

ติดตั้งซอฟต+แวร+

และปรับปรุง

ระบบปฏิบัติการ

ให�เป7นรุ6นปNจจุบัน 

ผู�เข�าร6วม

อบรมอยากให�

มีการจัดอบรม

ในครั้งต6อไป 

โดยให�เพิ่ม

จํานวนวันใน

การอบรมและ

เพิ่มเนื้อหาให�

เพิ่มมากขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เพื่อให�สามารถใช�

งานในจัดการ

กิจกรรมได� ซึ่ง

ผู�ดําเนินการจัด

โครงการต�องเป7น

ผู�ลงมือปฏบิัติ

ด�วยตนเอง 

รวมถึงการ

ปรับปรุง

ระบบปฏิบัติการ

ให�เป7นรุ6นปNจจุบัน 

กระทบกับการ

เรียนการสอน

ของผู�สอนบาง

ท6าน ทั้งนี้

เนื่องจาก

ผู�ดําเนินการจัด

โครงการได�

สอบถามกับทาง

คณะแล�ว ว6า

ห�องปฏิบัติการ

ดังกล6าวมี

อาจารย+ท6านใด

เป7นผู�สอนบ�าง 

แต6ไม6ทราบว6ามี

อาจารย+ผู�สอน

บางท6านได�มีการ

ใช�ห�องปฏิบัติการ

ดังกล6าวเพิ่มเติม

ขึ้นมา จึงทําให�

เกิดปNญหา

ดังกล6าว โดย

ผู�ดําเนินการจัด

โครงการเพิ่ง

ทราบปNญหาใน

ภายหลัง  

กิจกรรมที่ 23 การแข6งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. และกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ+ครั้งที่ 5 (43,000.00) คณะพยาบาลศาสตร+  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

1.1 เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามีทักษะด�าน
วิชาการในการสร�างนวัตกรรมทางสุขภาพ  
1.2 เพื่อสร�างเครือข6ายด�านสุขภาพของ
อาจารย+และนักศึกษาสาธารณสุข  

นักศึกษาสร�าง

นวัตกรรมทางด�าน

สุขภาพและได�รับ

รางวัลชนะเลิศ  

นักศึกษามีภาวะของ

การเป7นผู�นําและผู�ตาม

ทางด�านสุขภาพที่ดี

และนักศึกษาได�มสี6วน

ร6วมในการคิดและ

ออกแบบกิจกรรมด�าน

สุขภาพร6วมกัน  

เชิงปริมาณ  

-จํานวนผู�ร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 114 คน ผลการ

ดําเนินงาน 114 คน  

 

เชิงคุณภาพ  

-จํานวนนวัตกรรม เปGาหมาย 2 ชิ้น ผลการ

ดําเนินงาน 2 ชิ้น  

 

เชิงเวลา  

-กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส

ที่ 2 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  

 

5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 43,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 43,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

43,000.00 43,000.00 6.1 นักศึกษาได�นวัตกรรมจากการเข�าร6วมกิจกรรม

จํานวน 2 ชิ้น  

6.2 นักศึกษาเรียนรู�การทํางานร6วมกันทั้งใน

มหาวิทยาลยัเดยีวกันและต6างมหาวิทยาลัยทําให�เกิด

ความหลากหลายของกิจกรรมที่จะได�ปฏิบัตริ6วมกัน  

7.1 นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจใน

กระบวนการจัดทํา

นวัตกรรมอย6างเป7นระบบ  

7.2 นักศึกษาได�

แลกเปลีย่นวิธีการทํางาน

และประสบการณ+ของแต6

ละมหาวิทยาลัย  

ด�านเวลา

เนื่องจากมีการ

ดําเนินกิจกรรม

เร็วกว6ากําหนด 

อาจารย+และ

นักศึกษาจึงต�อง

ปรับวิธีการ

ทํางานให�ทันต6อ

กําหนดเวลา  

เป7นกิจกรรมที่

มีประโยชน+

และได�ฝ>ก

ทักษะในหลาย

ด�าน เช6น ด�าน

การแก�ไข

ปNญหา และ

ขอให�กิจกรรม

นี้ได�มโีอกาส

ได�จัดอีกในปK

ต6อๆไป 

กิจกรรมที่ 24 การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ+ ครั้งที่ 42 (173,360.00) สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
1.1 เพื่อให�นักศึกษาร�อยละ 80 ได�ผ6านการ
พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในด�านความรู�
ความสามารถทางด�านวิชาการของนักศึกษา  
1.2 นักศึกษาแต6ละสาขาวิชาได�แข6งขันและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง  
1.3 เพื่อสร�างความร6วมมือร6วมใจของ
นักศึกษาและคณาจารย+ในกลุ6มราชภัฏภูมภิาค
ตะวันตกในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  

บัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีมี

ความพร�อมด�าน

วิชาการ และวิชาชีพ  

บัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี มี

ความรู�ความ

ความสามารถในการ

แข6งขันทักษะวิชาการ 

และสามารถนําเอา

ความรู�และ

ประสบการณ+ไป

ประกอบวิชาชีพได�

อย6างมีประสิทธิภาพ  

4.1 เชิงปริมาณ  

- จํานวนกิจกรรมที่ส6งเข�าแข6งขันทักษะทางวิชาการ 

มากกว6า 30 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ส6งเข�า

แข6งขันทักษะวิชาการ 47 กิจกรรม  

- จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแข6งขันทักษะทาง 

มากกว6า 20 รางวัล ผลการดําเนินงาน มรภ.เพชรบุรี 

ได�เหรียญรางวัล เป7นอันดับ 1 และได�เหรียญทอง 

23 เหรียญ เหรียญเงิน 16 เหรียญ เหรียญทองแดง 

13 เหรียญ  

- ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการพัฒนาความ 

สามารถ ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน นักศึกษา 

มรภ.เพชรบุรี ได�ผ6านการพัฒนาความสามารถร�อย

ละ 100  

 

4.2 เชิงคุณภาพ  

- นักศึกษาที่ได�รางวัลการแข6งขันสามารถเข�าแข6งขัน

ในระดับชาต/ินานาชาติ 1 รางวัล ผลการดําเนินงาน 

นักศึกษา มรภ.เพชรบุรีสามารถเข�าแข6งขันใน

ระดับชาติและนานาชาติได�  

 

4.3 เชิงเวลา  

173,360.00 173,360.00 นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีได�ข�าร6วม

กิจกรรมการแข6งขันทักษะวิชาการ จํานวน 47 

กิจกรรม และแต6ละกิจกรรมสามารถทําให�มีทักษะและ

มีศักยภาพในทางด�านทางวิชาการเป7นอย6างมาก 

สามารถเป7นบัณฑิตซึ่งมคีวามพร�อมด�านวิชาการใน

สาขาวิชีพของตนเอง และได�สร�างความร6วมมือร6วม

แรงร6วมใจในกลุ6มภูมภิาคตะวันตกในด�านการพัฒนา

วิชาการ  

นักศึกษาได�ที่เข�าร6วมการ

แข6งขันทักษะวิชาการ ได�

ประสบการณ+และสร�าง

ความชํานาญในสาชา

วิชาชีพของตนสามารถนํา

ความรู�ที่ได�รับไปพัฒนาไป

เป7นวิชาชีพของตนเองใน

อนาคตได�เป7นอย6างดี  

นักศึกษาที่เข�า

ร6วมการแข6งขัน

ทักษะวิชาการ

บางกิจกรรมขาด

ความรู�ความ

เข�าใจในการเข�า

ร6วมกิจกรรม มี

ทักษะการแข6งขัน

ที่ขาด

ประสบการณ+ทํา

ให�เกิดความลังเล

ไม6พร�อมเข�าร6วม

การแข6งขัน  

นักศึกษาควร

มีการฝ>กซ�อม

ล6วงหน�าให�

มากขึ้น

กว6าเดิม 

อาจารย+

ประจําสาชา

วิชาควรสร�าง

ขวัญและ

กําลังใจให�กับ

นักศึกษา ซึ่ง

จะทําให�

นักศึกษากล�า

แสดงออกมาก

ขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

- กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร�อยละ 

80 ผลการดําเนินงาน ร�อยยละ 80  

 

4.4 เชิงงบประมาณ  

- เบิกจ6ายงบประมาณ ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงาน ร�อยละ 85.84 5. งบประมาณ ได�รับ

จัดสรร 200,000 บาท เบิกจ6ายจรงิ 171,680 บาท 

คงเหลือ 28,320 บาท  

กิจกรรมที่ 25 การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (134,820.00) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ยุทธศาสตร+ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ+ที่ 6 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะ
บัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพ
และอัตลักษณ+ 
โครงการหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสทิธิภาพพื้นที่
การเรยีนรู�ในศตวรรษที่ 21     
1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
1.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ+สื่อการเรียนการสอน
และตดิตั้งระบบอุปกรณ+พัฒนาห�องและพื้นที่
การเรยีนรู� ชั้น 6 
1.2 เพื่อสนับสนุนให� นักศึกษา อาจารย+ 
บุคคลและหน6วยงานภายนอก สามารถใช�
บริการได�อย6างมีประสิทธิภาพ 

      

134,820.00 134,820.00 2. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ  

กิจกรรมที่  

1 มีระบบขยายสัญญาณภาพ  เปGาหมาย 1 ระบบ / 

ผลการดําเนินงาน ระบบแสดงสื่อสัญญาณภาพ  

เชิงคุณภาพ  

กิจกรรมที่ 1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของการใช�

บริการพื้นที่การเรียนรู� และห�อง ชั้น 6 

 เปGาหมาย >= 4.00 / ผลการดาํเนินงาน 4.00 

เชิงเวลา  

โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด เปGาหมาย 

ไตรมาสที่ 3 / ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3 

 

3. ผลที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 

3.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ระบบแสดงสื่อการเรียนรู�ภายในห�อง/พื้นที่บริการ ที่มี

ประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต�องการของผู�เรียน  

อาจารย+ และหน6วยงานทั่วไป  

3.2 เพื่อให�การบริการพื้นที่และการจัดการเรยีนการ

สอน ของนักศึกษา อาจารย+ หน6วยงานภายใน และ

หน6วยงานภายนอก ดําเนินไปอย6างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต6อไป 

      

กิจกรรมที่ 26 การผลิตผลงานสร�างสรรค+เพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู�ในศตวรรษที่ 21 และการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อม (3,400.00) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

- - - - 3,400.00 3,400.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 27 การพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบการรุ6นใหม6ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (5,987.28) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่2 การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก 19. โครงการพัฒนา

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

1. จํานวนหลักสตูรที่สนับสนุนการพัฒนาการเป7น

5,987.28 5,987.28 9. ผลการดําเนินงาน 

 จํานวนนักศึกษาเข�าอบรม/ปฏิบัติงานเพื่อมีทักษะการ

เป7นผู�ประกอบการในศูนย+เรียนรู�การเกษตรตาม

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

สมรรถนะผู�ประกอบการรุ6นใหม6ของนักศึกษา 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะ
ผู�ประกอบการรุ6นใหม6ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อให�นักศึกษามีความพร�อมต6อการเป7น
ผู�ประกอบการในอนาคต 
 2. เพื่อให�นักศึกษาได�รับทักษะการ
ประกอบการธุรกิจสู6การทํางาน 

ผู�ประกอบการ 5 หลักสตูร 

2. จํานวนนักศึกษาที่เข�าอบรมทักษะการเป7น

ผู�ประกอบการ ร�อยละ 90 

7.2 เชิงคุณภาพ 

1. จํานวนแผนธุรกิจจําลองด�านเกษตร 5 แผน  

2. ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการประเมินสมรรถนะ

การเป7นผู�ประกอบการ ร�อยละ 40 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอบรมเพื่อจัดทําแผน

ธุรกิจจําลองด�านการเกษตรงดการจัดกิจกรรมไป

เนื่องจาก 

กิจกรรมที่ 28 การพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบการรุ6นใหม6ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ (26,400.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
กิจกรรมที่ย6อยที่ 1 การเสรมิสร�างเทคนิคการ
สอนของครูศิษย+เก6าสู6การจัดการเรียนรู�แบบ 
Active learning  
4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  
4.1เพื่อให�ศิษย+เก6าในสาขาวิชาชีพครูได�รับการ
พัฒนาเทคนิคการสอนในแนวทางของการ
จัดการเรียนรู�เชิงรุก  
4.2 เพื่อให�ศิษย+เก6าได�รับผลการประเมินด�าน
การจัดการเรยีนการสอนในระดบัที่สูงขึ้น  

    5.1 เชิงปริมาณ  

1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 50 คน  

 

5.2 เชิงคุณภาพ  

1. ศิษย+เก6ามีเทคนิคการสอนในแนวทางของการ

จัดการเรียนรู�เชิงรุกมากกว6า 3.51ไม6น�อยกว6าร�อยละ 

80  

2. ศิษย+เก6าได�รับผลการประเมินด�านการจัดการ

เรียนการสอนสูงขึ้น ยังไม6ได�ประเมิน เนื่องจากอยู6ใร  

 

5.3 เชิงเวลา  

1. กิจกรรมย6อยที่ 1 ไตรมาส 2  

2. กิจกรรมย6อยที่ 2 ไตรมาส 4 ยังไม6ได�ดํานินการ  

 

5.4 เชิงงบประมาณ  

1. กิจกรรมย6อยที่ 1   งบประมาณ 26,400  บาท  

2. กิจกรรมย6อยที่ 2 งบประมาณ 13,600 บาท  

26,400.00 26,400 1. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมมีระดับความรู�ความเข�าใจ

ภายหลังการเข�าร6วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น คิดเป7นร�อย

ละ 72.5  

2. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมมีการเสนอแนวทางการนําผลจาก

การเข�าร6วมกิจกรรมสู6การปฏิบัติจริงได� ดังนี้  

2.1 การนําสู6การเขียนแผนการจัดการเรยีนรู�แบบ 

Active Learning  

2.2 นําวิธีการสอนแบบ Active Learning ไปใช�สอน

จริงในชั้นเรียน  

8.1 องค+ความรู�ด�านการ

จัดการเรียนรู�แบบ Active 

Learning  

8.2 การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู�ที่แทรก

แนวทาง Active 

Learning ไว�แผนด�วย  

8.3 การปฏิบัติใช�ได�จริง

ด�วยการสอนแบบ Active 

Learning  

    

กิจกรรมที่ 29 การพัฒนาสมรถนะผู�ประกอบการรุ6นใหม6ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (40,000.00) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจ และ
มีทักษะในการเป7นผู�ประกอบการ  
2. เพื่อให�นักศึกษาเกิดทักษะการจัดทําแผน
ธุรกิจที่จะช6วยประกอบการตดัสินใจได�  
3. เพื่อให�นักศึกษามีโอกาสในการทํากิจกรรม
ทางธุรกิจและมีช6องทางในการสร�างรายได�  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 116 คน เข�า

ร6วมโครงการพัฒนา

สมรรถนะ

ผู�ประกอบการรุ6นใหม6

ของนักศึกษา กิจกรรม 

การพัฒนาสมรรถนะ

ผู�ประกอบการรุ6นใหม6

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถเขียนแผนผัง

การตลาดได� เข�าใจ

รายการเครื่องจักร 

วัสดุ อุปกรณ+การผลติ 

และเลือกสถานที่ตั้ง

ของธุรกิจได�  

เชิงปริมาณ  

    1. ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการอบรมทักษะ

การเป7นผู�ประกอบการจากกลุ6มเปGาหมายของ

โครงการ เปGาหมาย ร�อยละ 90 ผลการดาํเนินงาน 

ร�อยละ 100 

    2. จํานวนแผนธุรกิจจําลองของนักศึกษาที่เข�ารับ

การอบรม  เปGาหมาย 1 แผน ผลการดําเนินงาน 10 

แผน 

เชิงคุณภาพ  

40,000.00 40,000.00 เพื่อให�เกิดพัฒนาองค+กรที่สอดคล�องกับแผน

งบประมาณ การศึกษาแผนธุรกิจ การเรยีนรู�การทํา

ธุรกิจต6างๆ นักศึกษามองเห็นภาพของการผสมผสาน

ช6องทางที่ก6อให�เกิดรายได� และรู�จกัช6องทางทางการ

ตลาด โดยนักศึกษาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แต6

ละสาขาสามารถนําความรู�ไปพัฒนาต6อยอดให�เกิด

รายได�แก6ตนเองและครอบครัวได� โดยมีการเขียนแผน

ธุรกิจ ดังนี้   

1. แผนแอพพลิเคชั่น ควบคุมน้ําหนัก  

 นักศึกษาสามารถมองเห็น

ช6องทางที่ก6อให�เกิดรายได�

แก6ตนเองและครอบครัวได�  

1. อยากได�

งบประมาณเพิ่ม 

เพื่อที่จะได�พา

นักศึกษาออกไปดู

การตลาดจริง  

2. ระยะเวลาใน

การอบรมน�อยไป  

1. ทําให�

นักศึกษา

วิเคราะห+

สถานการณ+

ทางการตลาด

ได�  

2. ทําให�

นักศึกษา

เข�าใจในการ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการประเมินสมรรถนะ

ทักษะการเป7นผู�ประกอบการ  เปGาหมาย ร�อยละ 40 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100  

เชิงเวลา  

     กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

เปGาหมาย ไตรมาส 1 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 

2.แผนเห็ดกรุบกรอบ  

3.แผน fix fast Delivery 

 4.แผนไข6เค็มพฤกษา  

5.แผนสบู6สมุนไพร  

6. แผนสบู6สครับ  

7. แผนมะขามอัดก�อน  

8. แผนอาหารคีโตเพื่อสุขภาพ  

9. แผนไม�หอม  

10. คาเฟ}ข�าวแกงโพนี่ (แม6โพสพ) 

เลือกสถาน

ที่ตั้งของธุรกิจ  

3. ทําให�

นักศึกษา

เข�าใจรายการ

เครื่องจักร 

วัสดุ อุปกรณ+

การผลิต  

4. ทําให�

นักศึกษาเขียน

แผนผัง

การตลาดได�    

กิจกรรมที่ 30 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบวิชาชีพรุ6นใหม6ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร+ (18,000.00) คณะพยาบาลศาสตร+  

 

      18,000.00 18,000.00 ทางคณะพยาบาลศาสตร+ ได�ขออนุมัติแลกงบประมาณ

แผ6นดินเป7นเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย จากโครงการ

พัฒนาสมรรถนะผู�ประกอบวิชาชีพรุ6นใหม6ของ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร+ รหัสกิจกรรม 

208208090121 เป7นจํานวนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท  

เพื่อเบิกเงินค6าสอนของอาจารย+พิเศษ ในการจัดการ

เรียนการสอน รายวิชาพยาธิและสรีรวิทยาสําหรับ

พยาบาล 1 

  

  

  

กิจกรรมที่ 31 พัฒนารายวิชาจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning (28,710.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่2 การ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก 20. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรยีนรู�
แบบ Active Learning และ/หรือสร�างความ
ร6วมมือกับสถานประกอบการ 
3. โครงการ/กิจกรรม พัฒนารายวิชาจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เพื่อให�กระบวนการเรยีนรู�แบบ Action 
learning  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สามารถดําเนินการได�อย6างต6อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให�นักศึกษาได�มีโอกาสฝ>กทักษะการ
แก�ไขปNญหาในงานจริงในสถานประกอบการ 

    

  

28,710.00 28,710.00 7. ผลการดําเนินงาน 

 รายวิชาการจัดการเรียนรู� แบบaction  learning ใน

สถานประกอบการและการดูงาน งดการจัดกิจกรรม

ไปเนื่องจากสถานการณ+โควิด-19 มีเพียงการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน+ 

  

  

  

กิจกรรมที่ 32 การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนร6วมกับสถานประกอบการ/กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย6างและฝ>กปฏิบัติการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 กลุ6มสาระการเรียนเรียนรู�ภาษาไทย (17,934.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

4.1 เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจและ
สามารถฝ>กปฏบิัติการสอนในศตวรรษที่ 21 
กลุ6มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยได�  
4.2 เพื่อสร�างแรงจูงใจให�แก6นักศึกษาในการ
พัฒนาความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนการสอนยุคใหม6  

นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจและ

สามารถฝ>กปฏบิัติการ

สอนในศตวรรษที่ 21 

กลุ6มสาระการเรียนรู�

ภาษาไทยได�  

นักศึกษาทุกคนผ6าน

การทดสอบการ

ออกแบบการ จัดการ

เรียนรู�ในศตวรรษที่ 

21 (วิธี 5 steps) ไม6

ต่ํากว6าร�อยละ 80 

(83.50) และมีความ

คิดเห็นของนักศึกษาที่

มีต6อการจัดโครงการ

ในครั้งนี้ ในภาพรวม

อยู6ในระดับมาก ( = 

4.42 , S.D. =0.35)  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ 66คน ไม6

น�อยกว6าร�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 ค6าใช�จ6ายของโครงการเป7นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ จํานวน 17,934.00บาท / จํานวน 

17,934.00บาท  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100.00 8. งบประมาณ 

ได�รับจัดสรรจํานวน 17,934.00 บาท เบิกจ6ายจริง 

จํานวน 17,934.00 บาท คงเหลือ 0.00บาท  

17,934.00 17,934.00 นักศึกษาทุกคนผ6านการทดสอบการออกแบบการ

จัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (วิธี 5 steps) ไม6ต่ํากว6า

ร�อยละ 80 (83.50) และมีความคิดเห็นของนักศึกษาที่

มีต6อการจัดโครงการในครั้งนี้ ในภาพรวมอยู6ในระดับ

มาก ( = 4.42 , S.D. =0.35) 10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

คณาจารย+จากกลุ6มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศได�บรรายให�ความรู�แก6นักศึกษา

เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู�ภาษาไทยในศตวรรษที่ 

21 โดยใช�วิธี 5 steps พร�อมทั้งให�นักศึกษาได�

ออกแบบการจัดการเรียนรู�ด�วยวิธีการดังกล6าว 

นักศึกษาร6วมกันสรุปได�ว6าวิธีการดงักล6าวสามารถ

นําไปใช�ในการสอนภาษาไทยได�อย6างมีประสิทธิภาพ 

เป7นวิธีการสอนที่เน�นกระบวนการคิดและการแสวงหา

คําตอบ สามารถถอดเป7นองค+ความรู�ได�ดังต6อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเรียนรู�ตั้งคําถาม หรือขั้นตั้งคําถาม 

เป7นที่ให�นักเรียนฝ>กสังเกตสถานการณ+ ปรากฏการณ+

ต6างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝ>กให�เด็กตั้งคําถาม

สําคัญ รวมทั้งการคาดคะเนคําตอบ ด�วยการสบืค�น

ความรู�จากแหล6งต6างๆ และสรุปคําตอบชั่วคราว  

ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู�แสวงหาสารสนเทศ เป7น

ขั้นตอนการออกแบบ/วางแผนเพื่อรวบรวมข�อมลู 

สารสนเทศ จากแหล6งเรียนรู�ต6างๆ รวมทั้งการทดลอง

เป7นขั้นที่เด็กใช�หลักการนิรภยั (Deduction 

reasoning) เพื่อการออกแบบข�อมูล  

ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู�เพื่อสร�างองค+ความรู� เป7น

ขั้นตอนที่เด็กมีการคิดวิเคราะห+ข�อมูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ การสื่อความหมายข�อมูลด�วยแบบต6างๆ 

หรือด�วยผังกราฟ�ก การแปรผล จนถึงการสรุปผล หรือ

การสร�างคําอธิบาย เป7นการสร�างองค+ความรู�  

ขั้นตอนที่ 4 การเรียนรู�เพื่อการสื่อสาร คือ ขั้นนําเสนอ

ความรู�ด�วยการมใช�ภาษาที่ถูกต�อง ชัดเจน และเป7นที่

เข�าใจ อาจเป7นการนําเสนอภาษา และนําเสนอด�วย

วาจา  

ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู�เพื่อตอบแทนสังคม เป7น

ขั้นตอนการฝ>กเด็กให�นําความรู�ที่เข�าใจ นําการเรียนรู�

  

  

เป7นโครงการที่

ควรได�รับการ

สนับสนุน

งบประมาณ

อย6างต6อเนื่อง 

เนื่องจากเป7น

ประโยชน+

โดยตรงแก6

นักศึกษาใน

การนําความรู�

ไปประกอบ

อาชีพครู

ภาษาไทยใน

อนาคต 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ไปใช�ประโยชน+เพื่อส6วนรวม หรือเห็นต6อประโยชน+

ส6วนรวมด�วยการทํางานเป7นกลุ6ม ร6วมสร�างผลงานที่ได�

จากการแก�ปNญหาสังคมอย6างสร�างสรรค+ ซึ่งอาจเป7น

ความรู� แนวทางสิ่งประดิษฐ+ ซึ่งอาจเป7นนวัตกรรม 

ด�วยความรบัผิดชอบต6อสังคม อันเป7นการแสดงออก

ของการเกื้อกูล และแบ6งปNนให�สังคมมีสันติอย6างยั่งยืน  

กิจกรรมที่ 33 พหุวัฒนธรรมสร�างสรรค+ด�วยอารยธรรมอาเซียน ท6องเที่ยวหาดเจ�าสําราญ (10,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
4.1 เพื่อให�นักศึกษาเข�าใจการเรียนการสอน
แบบ Active Learning  
4.2 เพื่อฝ>กให�นักศึกษาออกแบบเครื่องแต6ง
กายทางด�านการแสดงได�อย6างถูกต�องตาม
ข�อมูลและเป7นระบบ  
4.3 เพื่อให�นักศึกษาได�แสดงศักยภาพจัดการ
แสดงออกแสดงสู6สาธารณชนได�  
4.4 เพื่อส6งเสริมให�นักท6องเที่ยวได�ชื่นชม และ
ทราบถึงศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมไทย  

1. นักศึกษาเข�าใจการ

เรียนการสอนแบบ 

Active learning  

2. นักศึกษาเข�าใจ

ทักษะการทํางาน

ร6วมกับผู�อื่น  

3. นักศึกษาสามารถ

ใช�เทคโนโลยีประกอบ

กิจกรรมการเรียนหรือ

การแสดงได�อย6าง

เหมาะสม  

4.นักศึกษามีทักษะ

การคิด ใฝ}รู� และ

กระบวนการหาความรู�

ด�วยตนเอง  

5. สามารถสร�างสรรค+ 

เครื่องแต6งกายและ

ออกแบบการแสดงได�

ถูกต�องเหมาะสมตาม

กระบวนการ  

นักศึกษาเข�าใจ

กระบวนการเรีนการ

สอนแบบActive 

learning และ

สามารถจัดการแสดง

ต6อสาธารณชนได� 

เข�าใจขั้นตอนวิธีการ

เตรียมการสร�างงานที่

ดี และมีทักษะในการ

ทํางานร6วมกับผู�อื่น

และ กล�าแสดงออก

ในทางสร�างสรรค+ และ

เข�าใจการทํางานที่

น�อยแต6ได�ประโยชน+

สูงสุด  

7.1 เชิงปริมาณ 40 คน / 40 คน  

 

7.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถสร�างชิ้นงานจาก

กิจกรรม Active learning ได� 2 ชิ้น นักศึกษาสร�าง

ชิ้นงานได� 16 ชิ้นในรูปแบบการแสดง  

 

7.3 เชิงเวลา 5 ตุลาคม 2562 ไตรมาส 1 บรรลุ  

 

7.4 เชิงงบประมาณ 10,000 บรรลุ บรรลุเปGาหมาย

ร�อยละ 100  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร....10,000.....บาท 

เบิกจ6ายจริง....10,000....คงเหลือ ...........0...........

บาท  

10,000.00 10,000.00 นักศึกษาสามารถควบคุม ฝ>กซ�อมการแสดงและตดิต6อ

กับหน6วยงานราชการภายนอกได�ด�วยตนเอง จัดการ

แสดง ทั้งยังฝ>กประสบการณ+ในการเป7นครูนาฏศิลป�

ได�แก6 การกํากับการแสดงที่ตนได�รับผิดชอบแต6ละชุด 

ทั้งเรื่องของท6ารํา รูปแบบแถว เพลงดนตรี การแต6ง

กาย และการบริหารจัดการเวลาในการซ�อมผลงาน ซึ่ง

นักศึกษาทุกคนทําออกมาได�ดี การจัดการแสดงครั้งนี้

เป7นการบูรณาการในรายวิชาการกํากับการแสดง วิชา

ผลิตสื่อการสอนและ วิชานาฏยการแสดงอาเซียน โดย

รายวิชานาฏยการแสดงอาเซียนเป7นของนักศึกษาชั้นปK

ที่ 1 ซึ่งต�องเรียนเกี่ยวกับการแสดงของอาเซียนเมื่อ

เรียนแล�วจึงนําสิ่งที่ตนได�เรียนออกแสดงต6อ

สาธารณชน วิชาการกํากับการแสดง และวิชาผลิตสื่อ

การสอน เป7นของนักศึกษาชั้นปKที่ 3 โดยวิชา ผลติสื่อ 

มีชิ้นงานทําปGายประชาสมัพันธ+โครงการ และเพลง

ดนตรีประกอบการแสดง ในส6วนรายวิชากํากับการ

แสดง คือการฝ>กออกแบบการแสดงในด�านต6างๆ ทั้ง

เครื่องแต6งกาย เพลงดนตรี ท6าราํ รูปแบบแถว และ

การบริหารจัดการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาทํา

ออกมาได�เป7นอย6างดี ในการออกแบบและกํากับการ

แสดง นักศึกษาได�ออกแบบเครื่องแต6งกายและจัดทํา

ได�ตามวัตถุประสงค+ที่วางไว� โดยมกีารแสดงทั้งสิ้น 16 

ชุดการแสดง ซึ่งกิจกรรมนี้จะส6งผลในด�านของการฝ>ก

ประสบการณ+ที่นักศึกษาจะต�องออกไปเป7นครูทางด�าน

นาฏศิลป�หรือศาสตร+ที่เกี่ยวข�องได� ซึ่งถือเป7นกิจกรรม

ที่กระตุ�นกระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเอง การเข�าสังคม 

การเข�าหาผู�ใหญ6 ฝ>กความรับผิดชอบ และอื่นๆ ในวัน

อาทิตย+ที่ 5 ตุลาคม 2562 มีประชาชนมาชมการแสดง

เป7นจํานวนมาก และได�ผลตอบรบัเป7นอย6างดี และ

1. ความเข�าใจในผู�ร6วมงาน 

นักศึกษามีทักษะการ

ทํางานร6วมกับผู�อื่น  

2. การแบ6งหน�าที่ให�

ชัดเจน และทําหน�าที่ของ

ตนให�ดีที่สุดอย6างมีระบบ 

ดีกว6าการมารุมช6วยกันโดย

ที่ไม6มีแผนใดๆ และต�อง

เชื่อใจคนอื่น ไม6ต�องไป

กังวลกับภาระที่คนอื่น

ได�รับ ต�องหัดเชื้อใจเพื่อน

ร6วมงาน เพื่อที่การเรยีน

จะเป7นการฝ>ก

ประสบการณ+ให�ทุกคน  

3. ทักษะด�านการบริหาร

จัดการเวลาในการทํางาน

กับคนหมู6มาก  

4. ทักษะการออกแบบ

เครื่องแต6งกายได�อย6าง

ถูกต�องเหมาะสมกับกร

แสดง  

การทํางานโปร

เจคใหญ6ทางด�าน

นาฏศิลป�

จําเป7นต�องใช�คน

เยอะ ดังนั้นเรื่อง

การบริหารเวลา

จึงมีส6วนสําคัญ

เนื่องด�วยตาราง

เรียนของ

นักศึกษาแต6ละ

คนไม6ตรงกัน ทํา

ให�นักศึกษาที่ฝ>ก

กํากับอาจจะมี

เวลาซ�อมงานไม6

มากเท6าที่ควร แต6

นักศึกษาก็

สามารถทํางาน

ออกมาได�ดี 

รวมถึงการเห็นใจ

ซึ่งกันและกันกับ

การทํางานของ

คนหมู6มาก  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ได�รับการคาดหวังจากทางหาดเจ�าสําราญอยากให�นํา

กิจกรรมดีๆแบบนี้มาจัดแสดงทุกปK  

กิจกรรมที่ 34 การอบรมแลกเปลีย่นเรียนรู�ด�านนาฏศิลป�กับโรงเรียนหนองหญ�าปล�องวิทยา (MOU) (12,400.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
4.1 เพื่อเป7นการส6งเสริมและสนับสนุน
นักศึกษาได�มีการฝ>กปฏิบัตเิพิ่มพูนทักษะด�าน
นาฏศิลป�นอกห�องเรียน  
4.2 เพื่อเป7นการสนับสนุนความร6วมมือ
ระหว6างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาน
ประกอบการและโรงเรยีน  

มีการร6วมมือทาง

วิชาการระหว6าง

สาขาวิชานาฏศิลป�

ศึกษา กับโรงเรียน

หนองหญ�าปล�องวิทยา 

และในด�านการ

เผยแพร6

ศิลปวัฒนธรรม  

มีผลงานการแสดงเป7น

ที่ยอมรับ (มีจํานวน

นักเรียนที่มาศึกษาต6อ

ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีมากขึ้น) 

7.1 เชิงปริมาณ 50 บรรลตุามวัตถุประสงค+  

7.2 เชิงคุณภาพ 3.51 ผู�อบรมสามารถแสดงผลงาน

การแสดงได�  

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 2 วันที่ 7-8 มีนาคม 2563  

7.4 เชิงงบประมาณ 18,000 ตามงบประมาณที่

ได�รับ  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ ตามเกณฑ+  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร...18,000...บาท 

เบิกจ6ายจริง..18,000.....คงเหลือ ......0.........บาท  

12,400.00 12,400.00 บรรลตุามผลที่คาดว6าจะได�รับ คือ นักศึกษาใน

สาขาวิชานาฏศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ได�รับประสบการณ+ความรู�และทักษะเพิ่มเตมินอกชั้น

เรียน ได�ทักษะกระบวนการจากการดําเนินกิจกรรม

และนําไปปรับใช�ในการทํางานหรอืการเรียนและได�

แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการแสดงและ

ทักษะด�านวิชาชีพ  

นักศึกษาในสาขาวิชานาฏ

ศึกษา มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเพชรบุรี และนักเรียน

ชุมนุมนาฏศิลป� โรงเรียน

หนองหญ�าปล�องวิทยา มี

การบูรณาการเรียนการ

สอนในรายวิชาการแสดง

โขน และการรําละครรํา 

เพื่อต6อยอดการแสดงผล

งานในรายวิชาการแสดง

โขน โดยมีการนําผู�รับการ

อบรมร6วมแสดงผลงาน  

จากการกําหนด

โครงการช6วง

ระยะเวลาในไตร

มาสที่ 3 

(เมษายน – 

มิถุนายน) แต6

ด�วยระยะเวลา

ดังกล6าว นักเรียน

ในกลุ6มเปGาหมาย

ที่จะเข�าอบรมได�

มีการป�ดภาค

เรียนการศึกษา 

จึงมีการ

เปลี่ยนแปลงช6วง

ระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเป7น 

ไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – 

มีนาคม)  

  

กิจกรรมที่ 35 การพัฒนาทักษะดนตรีร6วมสมยัด�วยกระบวนการสอนแบบ Active learning (10,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1. ยุทธศาสตร+ที่  2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2. โครงการหลัก โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน�นการเรยีนรู�แบบ Active 
learning และ/หรือสร�างความร6วมมือกับ
สถานประกอบการ 
3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะการ
ซ6อมสร�างเครื่องดนตรีไทยด�วยกระบวนการ
สอนแบบ Active learning 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 
4.1 เพื่อพัฒนาทักษะด�านการซ6อมเครื่อง
ดนตรไีทย 
4.2 เพื่อส6งเสริมทักษะด�านการสร�างเครื่อง
ดนตรไีทย 
4.3 เพื่อเสริมสร�างแรงบันดาลใจทางดนตรไีห�
กับนักศึกษา 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) ได�

รายวิชาที่วิชาที่มีการ

เรียนการสอนแบบ 

Active learning 

จํานวน 3 รายวิชา คือ

รายวิชาการซ6อมและ

การบํารุงรักษาเครื่อง

ดนตรไีทย รายวิชา

ทักษะขลุ6ย รายวิชา

การผลิตสื่อการสอน 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษาเกิดทักษะ

การสร�างขลุ6ยที่มี

คุณภาพด�วยตนเอง 

และมีทัศนคติที่ดีต6อ

ดนตรไีทย 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

 7.1 จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ 50 คน หน6วยนับ

ร�อยละ 80 

 7.2 จํานวน ขลุ6ย 50 เลา 

 7.3 จํานวนรายวิชาที่วิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ 

Active learning จํานวน 3 รายวิชา คือรายวิชาการ

ซ6อมและการบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย รายวิชา

ทักษะขลุ6ย รายวิชาการผลิตสื่อการสอน 

เชิงคุณภาพ 

 7.4 ทักษะการสร�างขลุ6ยของนักศึกษา มากกว6า

ระดับ 3.51 

 7.5 ระดับคุณภาพของขลุ6ยที่นักศึกษาประดิษฐ+เอง 

มากกว6าระดับ 3.51 

10,000.00 10,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 1. ได�รายวิชาที่วิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active 

learning จํานวน 3 รายวิชา คือรายวิชาการซ6อมและ

การบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย รายวิชาทักษะขลุ6ย 

รายวิชาการผลติสื่อการสอน 

 2. นักศึกษาได�ลงมือปฏิบัติจริง ได�เห็นถึงวิธีการทําข

ลุยและการแก�ปNญหาต6าง ๆ  

 3. นักศึกษาได�ทดลองเครื่องดนตรีที่ตนเองทํา และ

สามารถแก�ไขข�อบกพร6องได� 

 

   

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. ได�ความรู�เรื่องการทํา

ขลุ6ยเพียงออ  

 2. รู�หลักการการปรับแต6ง

เสียงของขลุ6ย 

 3. มีทักษะทางด�านงาน

ช6างทําเครื่องดนตร ี

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 การใช�เวลา 1 

วัน ไม6สามรถทํา

ให�นักศึกษาเข�าใจ

ในกระบวนการได�

ทั้งหมด เนื่องจาก

พื้นฐานความรู�

และความถนัด

ด�านงานข6างที่

แตกต6างกัน 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

 ควรมีการจัด

กิจกรรม

เพิ่มเตมิให�กับ

นักศึกษาที่สน

ในทางด�านนี้ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 7.5 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต6อดนตรีไทย มากกว6า

ระดับ 3.51 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 10,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 10,000 บาท คงเหลือ  0 บาท  

กิจกรรมที่ 36 การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่เน�นการเรียนรู�แบบ Active learning ภาษาจีน (1,100.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 1,100.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 37 การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน Active learning สาขาบัญชี (15,600.00) คณะวิทยาการจัดการ / ดําเนินการไตรมาสที่ 2 และ 4 
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 15,600.00 15,600.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 38 การสร�างนวัตกรจากการเรียนรู�สมุนไพร ณ ห�องเรยีนธรรมชาติ หมู6บ�านโป}งสลอด (สาขาวิชาการแพทย+แผนไทย) (44,163.00) คณะพยาบาลศาสตร+ 
1.1 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู�พืชสมุนไพรใน
ป}าโป}งสลอด  
1.2 เพื่อสร�างความรับผิดชอบในการทํางานให�
เกิดแก6นักศึกษา  
1.3 เพื่อส6งเสริมการเรียนรู�และการนําความรู�
ที่ได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน+จริง  

จํานวน 10 ชิ้น  จํานวน 27 ชิ้น  เชิงปริมาณ  

-จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 48 คน ผลการ

ดําเนินงาน 48 คน  

 

เชิงคุณภาพ  

-ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 

เปGาหมาย ร�อยละ 85 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 

100  

-จํานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสร�างสรรค+ของ

นักศึกษา เปGาหมาย 10 ชิ้น ผลการดําเนินงาน 27 

ชิ้น  

-จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เปGาหมาย 4 รายวิชา ผลการดาํเนินงาน 4 

รายวิชา  

 

เชิงเวลา -กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ไตรมาสที่ 2 ผลการดําเนินงาน แล�วเสร็จภายในไตร

มาสที่ 2  

 

5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 54,900 บาท เบิกจ6าย

จริง 44,163 บาท คงเหลือ 10,737 บาท  

54,900.00 44,163.00 นักศึกษาได�เรียนรู�สมุนไพรป}าโป}งสลอด การอัดพรรณ

ไม�แห�ง 27 ชนิด การเก็บรักษาพรรณไม�แห�ง 27 

ตัวอย6าง  

นักศึกษาจํานวน 42 คน 

ได�เรียนรู�สมุนไพรป}าโป}ง

สลอด นักศึกษาได�เรียนรู�

จากสมุนไพรจริง ลักษณะ

สมุนไพรแต6ละชนิด การใช�

สมุนไพรตามภูมิปNญญา

พื้นบ�าน การอัดพรรณไม�

แห�ง การเก็บรักษาพรรณ

ไม�แห�ง 

ช6วงเวลาที่ดําเนิน

กิจกรรมเป7นช6วง

ฤดูร�อน ป}าแห�ง

แล�ง การดําเนิน

กิจกรรมในครั้ง

ถัดไปควรจัดฤดู

หนาว  

9.1 ระยะเวลา

ในการปฏิบัติ

กิจกรรมน�อย

เกินไป 

 9.2 ควรจัด

กิจกรรมนี้

ต6อเนื่องทุกปK 

กิจกรรมที่ 39 พัฒนารายวิชาเพื่อการจัดกาเรียนการสอนออนไลน+ (8,667.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี
4.1 เพื่อให�เกิดความรู�และพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการ  
4.2 เพื่อให�เกิดผลงานสื่อสร�างสรรค+ที่มีการ

จํานวนบทเรียน

ออนไลน+  

ผลงานได�รับการ

เผยแพร6สู6สาธารณะ  

7.1 เชิงปริมาณ  

1. จํานวนของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 30 คน  

2. จํานวนชิ้นงาน 1 ชิ้น  

11,000.00 8,667.00 อยู6ระหว6างดําเนินการโครงการยื่นขออนุมัติแล�ว โดย

จัดซื้อวัสดสุําหรับสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน

ออนไลน+ 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เผยแพร6สู6สาธารณะผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส+ 
online 

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

1. ร�อยละของอาจารย+ได�รับความรู�และพัฒนา

สมรรถนะทางวิชาการ ร�อยละ 80  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 11,000 บาท เบิกจ6าย

จริง - คงเหลือ 11,000 บาท  

งบประมาณปK 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู6นักศึกษาที่มสีุขภาวะ และมีอัตลักษณ+ 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให�นักศึกษาคณะครุศาสตร+เข�าร6วมกีฬาดอนขังใหญ6 (150,000) คณะครุศาสตร+  
    1.1 เพื่อให�นักศึกษามีการพัฒนาสุขภาวะ 

ด�านร6างกาย อารมณ+ จิตใจ และสงัคม 

    1.2 เพื่อให�นักศึกษาสร�างความสามัคคี
ภายในคณะคุรศาสตร+เข�าร6วมกีฬาดอนขังใหญ6 

สร�างสุขภาวะ

นักศึกษา 

การสนับสนุนการผลติ

บัณฑิต 

เชิงปริมาณ 

    ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรม จํานวน 

350 คน 

เชิงคุณภาพ 

    ร�อยละของนักศึกษาตัวอย6างที่ได�รับการประเมิน

ด�านสุขภาวะทางกายที่ดีขึ้น ร�อยละ 90 

    ร�อยละของนักศึกษาตัวอย6างที่ได�รับการประเมิน

สุขภาวะ ด�านจิตใจ อารมณ+ และสงัคมที่ดีขึ้น ร�อย

ละ 90 

เชิงเวลา 

     กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตร

มาสที่ 1 

150,000.00 150,000.00  การดําเนินงานแล�วเสร็จตามวัตถุประสงค+ของการจัด

กิจกรรมโครงการดอนขังใหญ6 และบรรลุเปGาหมาย

ตัวชี้วัด นักศึกษามีการพัฒนาสุขภาวะของร6างกาย 

อารมณ+ จิตใจและสังคมอย6างต6อเนื่อง เกิดการพัฒนา

นักศึกษาในด�านร6างกายและจิตใจ โดยใช�กิจกรรมกีฬา

เป7นสื่อกลาง มีคุณธรรมจริยธรรมมีน้ําใจนักกีฬา รู�แพ� 

รู�ชนะ รู�อภัย  

1. ความรู�เกี่ยวกับการทํา

โครงการสรุปและรายงาน

ผลการจัดกิจกรรม 

1. การสื่อสารการ

ทํางานระหว6าง

ส6วนต6าง ๆ มีการ

ประสานงานที่

สื่อสารยังไม6

เข�าใจในบางด�าน 

 1. การดูและ

เครื่องดื่ม

สําหรับ

นักกีฬาไม6

ทั่วถึง และ

ค6อนข�างล6าช�า 

 2. กิจกรรม

เชียร+ บางช6วง

จะมีการแสดง

ที่ยาวนานทํา

ให�กองเชียร+

อ6อนล�า 

กิจกรรมที่ 2 กีฬาดอนขังใหญ6เกมส+ (149,990) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. เพื่อส6งเสริมนักศึกษาให�มสีุขภาพร6างกายที่
แข็งแรง  

2. เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษาเป7นผู�มนี้ําใจนักกีฬา 

และเกิดความสมัครสมานสามัคคี  

3. เพื่อให�นักศึกษาได�มคีวามสุขและผ6อนคลาย
จากการเล6าเรียน 

  

     - จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรมไม6น�อยกว6าร�อยละ 90 

ผลการดําเนินงาน นักศึกษาเข�าร6วมกิจกรรมในส6วน

ของการแข6งขันกีฬา การเดินขบวนพาเหรด การ

แสดงภาคสนาม การเชียร+ และฝ}ายการเตรียมงาน

ต6างๆ จํานวน 169 คน 

    - จํานวนรางวัลไม6น�อยกว6า 2 รางวัล รางวัลที่ได�รับ 

จํานวน 6 รางวัล ได�แก6 

        - หมากรุกหญิงเดี่ยว (ทอง) 

        - หมากรุกชายเดี่ยว (ทอง) 

        - หมากฮอสหญิงเดี่ยว (เงิน) 

        - หมากฮอสชายคู6 (ทองแดง) 

        - ตะกร�อชาย (ทองแดง) 

        - บาส (ทองแดง) 

- จํานวนนักศึกษาที่ผ6านมาตรฐานการทดสอบ

149,990.00 149,990.00 กิจกรรมกีฬาดอนขังใหญ6เป7นกิจกรรมที่นักศึกษาได�ฝ>ก

การวางแผนการทํางานเป7นทีม และต�องมีการฝ>ก

ภาวะการเป7นผู�นําที่ดี จึงจะทําให�งานทุกอย6างประสบ

ผลสําเร็จ ซึ่งจากกิจกรรมนี้นักศึกษาได�ฝ>กการวาง

แผนการแข�ไขปNญหา และมีการฝ>กซ�อมการแข6งขัน

กีฬาทําให�มีสุขภาพร6างกายที่แข็งแรง มีการวาง

แผนการทํางานเป7นทีม แบ6งหน�าที่การรับผิดชอบได�ดี

เยี่ยม มีน้ําใจต6อกันในการทํางานเป7นกลุ6มคณะ รู�จัก

การให�อภัยกัน มคีวามสามัคคีกันทํางานเพิ่มมากขึ้น 

1. ระบบการวางแผนการ

ทํางานโดยมีการกระจาย

งานตามสาขาวิชาให�

รับผิดชอบ  

2. ระบบการกํากับติดตาม

การทํางานที่มอบหมายให� 

เป7นลําดับ โดยตรวจสอบ

ผ6านทางสโมสรนักศึกษา

และรายงานให�กับอาจารย+

ฝ}ายรองกิจการนักศึกษา

ทราบอีกครั้งหนึ่ง   

3. ระบบการแก�ไขปNญหา 

โดยการประชุมหลังการ

ทํางานทุกสัปดาห+ตลอด     



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

สมรรถนะทางร6างกายเบื้องต�น ร�อยละ 90 ผลการ

ดําเนินงานร�อยละ 100 

- จํานวนของนักศึกษาผ6านดัชนีวัดมวลความสุข ร�อย

ละ 90 ผลการดําเนินงาน 100 

- กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 

1 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 

ช6วงเวลาที่จัดกิจกรรมดอน

ขังใหญ6 

4. ระบบการสร�างขวัญ

กําลังใจให�กับทีมงานที่

ทํางาน โดยมีการจัดเลี้ยง

ขอบคุณและกล6าวขอบคุณ

ทุกคนที่ได�ร6วมกันทํางาน

ให�สําเรจ็ลลุ6วงไปได�ด�วยด ี

กิจกรรมที่ 3 เข�าร6วมกีฬาระหว6างคณะดอนขังใหญ6 ประจําปK 2562 (150,000) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    1.1 เพื่อเสริมสร�างสุขภาวะนักศึกษาให�
แข็งแรง และความมีน้ําใจนักกีฬา 

    1.2 เพื่อเสริมสร�างความสมัพันธ+ระหว6าง
นักศึกษากับนักศึกษา 

    1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

สร�างสุขภาวะ

นักศึกษา 

การสนับสนุนการผลติ

บัณฑิต 

เชิงปริมาณ 

-ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรมส6งเสริม

สุขภาพด�วยกีฬาและนันทนาการ ร�อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

-ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม  ระดับ 3.51 

-ผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน+  

ระดับ 3.51 

เชิงเวลา 

-กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตรมาส

ที่ 1 

เชิงต�นทุน 

-ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ  

จํานวน 150,000 บาท 

150,000.00 150,000.00 1. นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงและมีน้ําใจนักกีฬา 

2. นักศึกษามีความสัมพันธ+ที่ดีกับนักศึกษาในคณะและ

ต6างคณะมากขึ้น 

3. นักศึกษามีศักยภาพในการทํากิจกรรมและการเรียน

มากขึ้น  

1. ความสามัคคีและความ

ร6วมมือร6วมใจ 

2. ความมีน้ําใจนักกีฬา 

ขาดบุคลากรใน

การช6วยติดต6อ

ประสานงาน 

ความ

ยากลําบากใน

การเบิกจ6าย 

กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ กีฬาดอนขังใหญ6เกมส+ (167,949) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1) เพื่อส6งเสริมและสนับสนุนให�นักศึกษาจัด
กิจกรรมส6งเสริมสุขภาพอนามยั  

2) เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษาเป7นผู�มีสุขภาพ
ร6างกายแข็งแรง ใช�เวลาว6างให�เกิดประโยชน+
และห6างไกลยาเสพตดิ  

3) เพื่อให�นักศึกษาเกิดทักษะความสัมพันธ+
ระหว6างบุคคล  

นักศึกษาได�จดั

กิจกรรมส6งเสริม

สุขภาพอนามัย ใช�

เวลาว6างให�เกิด

ประโยชน+และห6างไกล

ยาเสพตดิ  

นักศึกษามีทักษะใน

การทํางานเป7รทีม 

ยอมรับฟNงความ

คิดเห็น รู�แพ� รู�ชนะ รู�

อภัย  

7.1 เชิงปริมาณ ร�อยละ 70 บรรลุ  
 

7.2 เชิงคุณภาพ 3.51 ผู�อบรมสามารถแสดงผลงาน

การแสดงได�  

1) ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรมส6งเสริม

สุขภาพด�วยกีฬาและนันทนาการของนักศึกษาทุกชั้น

ปK ไม6น�อยกว6าร6อยละ 70 / ร�อยละ 89.05  

2) ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านดัชนีวัดมวลความสุข 

ไม6น�อยกว6าร6อยละ 80 / ร�อยละ 87.50  

3) ระดับทักษะความสัมพันธ+ของการทํางานเป7นทีม 

ระดับมากกว6า 3.51 / 4.41  

4) ระดับสุขภาวะด�านร6างกายและจิตใจของนักศึกษา 

ระดับมากกว6า 3.51 / 3.98  

167,949.00 167,949.00 บรรลผุลตามวัตถุประสงค+ทั้ง 3 ข�อ คือ  

1) เพื่อส6งเสริมและสนับสนุนให�นักศึกษาจัดกิจกรรม

ส6งเสริมสุขภาพอนามัย  

2) เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษาเป7นผู�มีสุขภาพร6างกาย

แข็งแรง ใช�เวลาว6างให�เกิดประโยชน+และห6างไกลยา

เสพติด  

3) เพื่อให�นักศึกษาเกิดทักษะความสัมพันธ+ระหว6าง

บุคคล  

บรรลเุปGาหมายตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ข�อ  

1) นักศึกษาได�และเปลีย่น

เรียนรู�ซึ่งกันกัน ในเรื่อง

ต6างๆ สร�างความสัมพันธ+

ระหว6างนักศึกษา รุ6นพี่

และรุ6นน�อง ในการทํางาน

ร6วมกัน  

2) นักศึกษาศึกษาได�ฝ>ก

การทํางานในหลายๆ ส6วน 

และฝ>กการเป7นผู�นําและผู�

ตาม สามารถเป7นผู�นําใน

การปฏิบัติงานต6างๆ ได� 

และยอมรับความคิดเห็น

ของคนอื่น สามารถ

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 1 บรรลุ(30 ตลุาคม 2,562)   

 

7.4 เชิงงบประมาณ 168,000 / 168,000  

 

8.งบประมาณ ได�รับจัดสรร... 168,000...บาท เบิกจ6าย

จริง….168,000......คงเหลือ ......0.........บาท  

ปรับตัว และแก�ไขสถาณ

การณ+เฉพาะหน�าได�อย6าง

มีสติ  

3) นักศึกษาเรียนรู�ความ

สมหวังและความผิดหวัง

จากรางวัลในการแข6งขัน

ทั้งกีฬาและกองเชียร+  

กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ กิจกรรมอนามัยเจริญพันธุ+ การคุมกําเนิด และการปGองกันโรค (1,600.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+         

1. ยุทธศาสตร+ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต                   

2. โครงการหลัก โครงการพัฒนาสขุภาวะของ
นักศึกษา 

3. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมอนามัยเจริญ
พันธุ+ การคุมกําเนิด และการปGองกันโรค 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

  1) เพื่อส6งเสริมและสนับสนุนให�นักศึกษาจัด
กิจกรรมส6งเสริมสุขภาพอนามยั 

  2) เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ด�านอนามัยเจริญ
พันธุ+ การคุมกําเนิด และการปGองกันโรค 

นักศึกษามีความรู� 

เรื่องอนามัยเจริญพันธุ+ 

การคุมกําเนิด และ

การปGองกันโรค 

นักศึกษาสามารถ

ปGองกันตนเองจาก

โรคตดิต6อทาง

เพศสัมพันธ+ และมี

ทักษะการคุมกําเนิด 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย ผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ นักศึกษา 380 คน บรรล ุ

7.2 เชิงคุณภาพ 3.51 ผู�อบรมสามารถแสดงผลงาน

การแสดงได� 

   1) ระดับสุขภาวะด�านร6างกายของนักศึกษา 

มากกว6า 3.51 4.34 

   2) ระดับสุขภาวะด�านจิตใจของนักศึกษา มากกว6า 
3.51 4.43 

   3) ระดับความสุขของนักศึกษา มากกว6า 3.51 4.28 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 2 บรรลุ(12 กุมภาพันธ+ 2563) 

7.4 เชิงงบประมาณ 4,000 4,000 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ ตามเกณฑ+ 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร...4,000...บาท เบิกจ6าย

จริง….4,000......คงเหลือ ......0.........บาท 

1,600.00 1,600.00  บรรลุผลตามวัตถุประสงค+ทั้ง 2 ข�อ คือ   

  1) เพื่อส6งเสริมและสนับสนุนให�นักศึกษาจัดกิจกรรม

ส6งเสริมสุขภาพอนามัย 

  2) เพื่อให�นักศึกษามีความรู�ด�านอนามัยเจริญพันธุ+ 

การคุมกําเนิด และการปGองกันโรค  

บรรลเุปGาหมายตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ข�อ 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 โรคติดต6อทางเพศสัมพันธ+ 

คือ กลุ6มโรคต6างๆ ที่ติดต6อ

จากคนหนึ่งสู6อีกคนหนึ่ง 

โดยการร6วมเพศ บางโรค

อาจติดต6อกันโดยการ

สัมผสั หรือถ6ายทอดสู6ลูก

ขณะอยู6ในครรภ+ ได�แก6 

ซิฟ�ลิส หนองใน แผลริม

อ6อน เริมอวัยวะเพศ เป7น

ต�น อาจแบ6งตามลักษณะ

อาการได�ดังนี้ 

 1) แผล ได�แก6 ซิฟ�ลสิ แผล

ริมอ6อน เรมิอวัยวะเพศ 

 2) ฝK ได�แก6 กามโรคของ

ต6อมและท6อน้ําเหลือง 

(ฝKมะม6วง) 

 3) หนอง ได�แก6 หนองใน 

หนองในเทียม 

อื่นๆ ได�แก6 หูดหงอนไก6 

หูดข�าวสุก พยาธิช6อง

คลอด เชื้อราช6องคลอด 

โลน หิด 

ความสัมพันธ+ระหว6าง

โรคตดิต6อทางเพศสมัพันธ+

กับเอดส+  

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 โรคติดต6อทางเพศสัมพันธ+ 

และโรคเอดส+ ส6วนใหญ6

ติดต6อจากการมี 

เพศสัมพันธ+เหมือนกัน 

การปGองกันและควบคุม

โรคตดิต6อทางเพศสมัพันธ+

และโรคเอดส+มีกลวิธีหลัก

และกลุ6มเปGาหมาย

เหมือนกัน 

ผู�ติดเชื้อโรคตดิต6อทาง

เพศสัมพันธ+จะเพิ่มความ

เสี่ยงต6อการติดเชื้อเอดส+ 

เพิ่มอัตราการแพร6ระบาด

ของเชื้อเอดส+l ผู�ตดิเชื้อ

เอดส+และตดิเชื้อโรคติดต6อ

ทางเพศสัมพันธ+ร6วมด�วย 

จะทําให� ป}วยเป7นโรคเอดส+

เร็วขึ้น 

 

ปGองกันอย6างไร..ไม6ให�ติด

โรค... 

 1. การปฏิบัติทางเพศ

อย6างปลอดภัย ( Safe sex) 

  - การสําเร็จความใคร6ด�วย

ตนเอง (Masturbation) 

  - การมีเพศสัมพันธ+โดยไม6

มีการสอดใส6 (Non-

penetrative sexual 

relationship) 

  - การร6วมเพศระหว6างคู6

นอนที่ไม6มีเชื้อทั้งคู6 

 2. ใช�ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ที่มีเพศสัมพันธ+ 

 3. รักษาความสะอาดของ

ร6างกายและอวัยวะเพศ

อย6างสม่ําเสมอ 

ถุงยางอนามัย ใช�อย6างไร 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ถูกวิธี 

 1. ฉีกซอง ระวังอย6าให�เล็บ

สะกิดถุงยาง 

 2. บีบปลายถุงยางไล6ลม

ก6อนใส6เสมอ หากปล6อยให�

มีฟองอากาศที่ปลายถุง 

จะทําให�ถุงยางแตกขณะ

ร6วมเพศ 

 3. สวมถุงยางขณะที่

อวัยวะเพศแข็งตัว บีบ

ปลายถุงยางขณะสวมแล�ว

รูดให�สดุโคน 

 4. เมื่อเสร็จกิจให�รีบถอด

อวัยวะเพศออก ขณะที่

อวัยวะเพศแข็งตัวอยู6 โดย

ใช�นิ้วสอดเข�าในขอบ

ถุงยางแล�วรูดออก 

 5. ระหว6างใช� ถ�าลื่นหลุด

หรือแตก ต�องเปลี่ยนอัน

ใหม6ทันที และทิ้งในถัง

ขยะที่มิดชิด 

 

 

 

ถ�าสงสัย...รีบไปรักษา... 

หากมีอาการต6อไปนี้ คุณ

อาจติดโรคทาง

เพศสัมพันธ+ 

 - ผู�ชาย ปNสสาวะแสบขัด 

ขาหนีบบวม หรือเป7นฝK

เจ็บปวดอวัยวะเพศ มีผื่น 

ตุ6ม แผล บริเวณอวัยวะ

เพศ มีเมือกใส หรือหนอง

ไหลออกมา 

 - ผู�หญิง เจ็บ เสยีว

ท�องน�อย ขาหนีบบวม 

หรือเป7นฝK เจ็บปวด คัน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

อวัยวะเพศ มีผื่น ตุ6ม แผล

บริเวณอวัยวะเพศ มตีกขา

วสีเหลือง มีกลิ่นเหม็น 

ควรปฏิบัตตินอย6างไร? 

ขณะป}วย...และรักษา 

 1. ควรงดร6วมเพศ รวมทั้ง

การสําเร็จความใคร6ด�วย 

ตนเอง เพื่อปGองกันการ

แพร6กระจายของโรคและ

การอักเสบลุกลาม 

 2. ควรงดดืม่เหล�า-เบียร+ 

และของมึนเมาทุกชนิด 

 3. ควรพาคู6นอนไปตรวจ 

และรักษาโดยเร็วที่สดุ 

 4. รักษาอวัยวะเพศ และ

บริเวณใกล�เคียงให�สะอาด

และแห�งอยู6เสมอ 

 5. ไม6ควรซื้อยารักษา

ตนเอง ควรตรวจรักษากับ

แพทย+เท6านั้น เพราะอาจ

ทําให�เชื้อดื้อยารักษาไม6

หาย บดบังอาการ และ

แพร6โรคติดผู�อื่นได� 

 6. ไปรับการตรวจตามนัด

ทุกครั้ง และปฏิบัติตาม

คําแนะนําของแพทย+ 

ในผู�ชาย 

 - ไม6ควรรดีอวัยวะเพศเพื่อ

ดูหนอง เพราะจะทําให�

เกิดการอักเสบมากขึ้น 

 - ให�กลั้นปNสสาวะอย6าง

น�อย 4-6 ชั่วโมงก6อนมา

ตรวจทุกครั้ง 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสุขภาวะด�านสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ดอนขังใหญ6เกมส+ ครั้งที่ 33) (150,000.00) คณะวิทยาการจัดการ          

1. เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการตระหนักถึงความสําคัญของการเป7นผู�มี
สุขภาพกาย และจิตใจด ี

นักศึกษามีมวล

ความสุขในระดับมาก 

นักศึกษามีสุขภาพกาย

และจิตใจที่ด ี

4.1  เชิงปริมาณ  ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านดัชนีชี้วัด

มวลความสุข    ระดับมาก > 3.51   บรรลเุปGาหมาย 

150,000.00 150,000.00  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตระหนักถึง

ความสําคัญของการเป7นผู�ที่มีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี 

นักศึกษาทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู�และ

 งบประมาณการ

จัดกิจกรรมที่
  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

2. เพื่อเสรมิสร�างให�นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการเป7นผู�ที่มีความสามารถในการทํางาน
เป7นทีม 

4.2 เชิงคุณภาพ  ระดับความตระหนักถึงความสําคัญ

ของผู�ที่มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี   ระดับมาก > 3.51    

บรรลเึปGาหมาย 

4.3 เชิงเวลา 16-18  ตุลาคม 2562   บรรลเุปGาหมาย 

และเป7นผู�ที่มีความสามารถในการทํางาน พัฒนาตนเองได�โดยแบ6ง

หน�าที่จัดกระบวนการ

เรียนรู�โดยผ6านกิจกรรม

และมีการบูรณาการตาม

ความเหมาะสม 

ล6าช�าทําให�การ

ทํางานบางอย6าง

ต�องรอ

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 7 การแข6งขันกีฬาระหว6างคณะ ดอนขังใหญ6เกมส+ (150,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี          

เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามีคณุธรรมจริยธรรม 

ทักษะทางปNญญา ทักษะความสัมพันธ+ระหว6าง
บุคคลและความรับผดิชอบ และทักษะการ
วิเคราะห+เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช�เวลาว6างให�เกิด
ประโยชน+ไม6ข�องเกี่ยวกับยาเสพตดิ และการ
นําหลักประชาธิปไตยมาใช�ในการดําเนิน
กิจกรรม 

    เชิงปริมาณ   

      มีจํานวนผู�เข�าร6วม 200 คน 

 

เชิงคุณภาพ   

- ร�อยละของนักศึกษาที่ร6วมกิจกรรมส6งเสรมิสุขภาพ

ด�วยกีฬาและนันทาการของนักศึกษา เท6ากับระดับ 
4.14 

- ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านดัชนีชี้วัดมวลความสุข 

เท6ากับร�อยละ 100 

- ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม เท6ากับร�อยละ 
100 

- จํานวนรางวัลในการแข6งขันดอนขังใหญ6เกมส+ 13 

รางวัล 

- ร�อยละนักศึกษาใหม6ผ6านการทดสอบสมรรถภาพ

ร6างกายเบื้องต�น เท6ากับร�อยละ 100   

บรรลเุปGาหมาย เท6ากับร�อยละ 100 

150,000.00 150,000.00 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ได�จัดกิจกรรมเพื่อ

สนับสนุนกีฬาดอนขังใหญ6 ประจําปKการศึกษา 2562 

เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษาได�ทํากิจกรรมในการแข6งขัน

กีฬาดอนขังใหญ6อย6างเต็มศักยภาพ และได�รับ

ประสบการณ+ตรงในการทํากิจกรรมและทํางานร6วมกับ

ผู�อื่น รวมถึงพัฒนานักศึกษาของคณะให�มีความฉลาด

ทางอารมณ+ รู�ศักยภาพที่มีอยู6ในตนเองและทําให�เห็น

คุณค6าของตนเอง 

ลักษณะของกิจกรรม ได�มีการวางแผนการทํางานใน

ฝ}ายต6างๆ เช6น คัดเลือกนักกีฬา เชียร+ลดีเดอร+ ขบวน

พาเหรด การแสดงภาคสนาม และนักกีฬา โดยให�มี

การลงคะแนนเสียง (โหวต) ของนักศึกษาแต6ละ

สาขาวิชาในการรับผิดชอบงานฝ}ายต6างๆ ซึ่งการ

แข6งขันรอบคัดเลือกของกีฬาทุกประเภทจะเริ่มตั้งแต6

เดือนกันยายน และจะนําทีมที่ได�เข�าชิงชนะเลิศของ

กีฬาทุกประเภทมาแข6งขันกัน ระหว6างวันที่ 16 – 18 

ตุลาคม 2562 ต6อไป 

เป7นกิจกรรมที่ส6งเสริมและ

พัฒนาให�นักศึกษามีความ

แข็งแรงสมบูรณ+ทั้ง

ร6างกาย อารมณ+ และ

สังคม และเป7นการ

สนับสนุนให�นักศึกษาใช�

เวลาว6างให�เกิดประโยชน+

ไม6ข�องเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

สานความสัมพันธ+และ

ก6อให�เกิดความสามัคคีของ

นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี เสรมิสร�าง

สมรรถภาพในการกีฬา มี

น้ําใจนักกีฬา สนับสนุนให�

นักศึกษากล�าคิดกล�า

แสดงออกอย6างสร�างสรรค+

อยู6ในทางที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ยังสร�างเสริมให�

นักศึกษาได�ประสบการณ+

และรู�จักการแก�ไขปNญหา

การทํางานร6วมกันซึ่งจะ

เป7นพื้นฐานที่ดีในการ

ทํางานต6อไปในอนาคต 

อยากให�มี

กําหนดการแข6ง

กีฬาที่ชัดเจน 

  

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสุขภาวะนักศึกษา (150,000.00) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. เพื่อให�นักศึกษามีการพัฒนาสภาวะของ
ร6างกาย อารมณ+ จิตใจและสังคมอย6าง
ต6อเนื่อง  

2. เกิดการพัฒนานักศึกษาในด�านร6างกายและ
จิตใจ โดยการใช�กิจกรรมกีฬาเป7นสื่อกลาง  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 200 คน เข�า

ร6วมโครงการพัฒนาสุข

ภาวะนักศึกษา 

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได�ทํางานร6วมกันทําให�

เกิดการกล�าแสดงออก 

และมสีัมพันธ+ไมตรีอัน

เชิงปริมาณ  

   ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรมส6งเสริมา

สุขภาพด�วยการกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา

ทุกชั้นปK  เปGาหมาย ร�อยละ100 ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 100 

150,000.00 150,000.00    นักศึกษามีการพัฒนาสุขภาวะของร6างกาย อารมณ+ 

จิตใจและสังคมอย6างต6อเนื่อง เกิดการพัฒนานักศึกษา

ในด�านร6างกายและจิตใจ โดยใช6�กิจกรรมกีฬาเป7น

สื่อกลาง มีคณุธรรมจรยิธรรมมีนํา�ใจนักกีฬา รู�แพ� รู�

ชนะ รู�อภัย  

นักศึกษาเกิดทักษะ

ความสัมพันธ+ระหว6าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบความเข�าใจ รู�

แพ� รู�ชนะ รู�อภัย  

1. อย6างให�มี

กําหนดการ

แข6งขันกีฬาาใน

แต6ละวันให�

ชัดเจน 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

3. เพื่อเสรมิสร�างคุณธรรมจริยธรรมความมีนํา�
ใจนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย  

4. เพื่อสร�างเสรมิให�นักกีฬามีภมูิคุ�มกันภัย
ห6างไกลจากยาเสพติด  

กิจกรรม กีฬาดอนขัง

ใหญ6 ครั้งที่ 33 

ดีงาม มีความคิด

สร�างสรรค+ในการจัด

ขบวนพาเหรด  

เชิงคุณภาพ  

    ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านดัชนีวัดมวลความสุข 

เปGาหมาย >3.51 ผลการดําเนินงาน 4.34 

เชิงเวลา  

    กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

เปGาหมาย ไตรมาสที่ 1  ผลการดาํเนินงาน ไตรมาสที่ 
1  

   ได�รับรางวัลในการแข6งขันดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ

คะแนนรวมเปตองชาย  2. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม

หมากฮอสชาย 3.รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมหมากรุก

ชาย 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกสบอลชาย 

5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมากฮอสหญิง 6. รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 หมากรุกหญงิ 7. กองเชียร+

ความคิดสร�างสรรค+อย6างพอเพียง 8. กองเชียร+ the best 

perform ชมเชย  

ปNญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน  

     ช6วงเวลาที่จดัการ

แข6งขัน เป7นข6วงเวลาที่

นักศึกษามีตารางเรียน ทํา

ให�การแข6งขันกับตาราง

เรียนชนกัน 

2. กิจกรรมดอน

ขังใหญ6 ครั้งที่ 33 

ไม6ตรงกับปฏิทิน

วิชาการของ

มหาวิทยาลยั ทํา

ให�มีปNญหากับ

การเรยีนการสอน  

3. กิจกรรมช6วง

ก6อนถึงพิธีเป�ด-

พิธีป�ด ใช�

เวลานานเกินไป

ทําให�พิธีเป�ด และ

พิธีป�ดเลื่อนเวลา

ออกจึงทําให�เลิก

ดึก  

กิจกรรมที่ 9 โครงการแข6งขันกีฬาดอนขังใหญ6 คณะพยาบาลศาสตร+ ประจําปKการศึกษา 2562 (150,000.00) คณะพยาบาลศาสตร+  
1. เพื่อส6งเสริมการสร�างเสริมสุขภาพแก6
นักศึกษาโดยใช�กีฬาเป7นหลัก 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรยีนรู�ที่กําหนด 

สร�างสุขภาวะ

นักศึกษา 

การสนับสนุนการผลติ

บัณฑิต 

เชิงปริมาณ 

-ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรมส6งเสริม

สุขภาพด�วยกีฬาและนันทนาการ เปGาหมาย ร�อยละ 

90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 

-ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย ไม6

น�อยกว6า 3.51 ผลการดําเนินงาน  ระดับ 4.35 

-ผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน+ 

เปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 3.51 ผลการดําเนินงาน ระดับ 
4.50 

เชิงเวลา 

-กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตรมาส

ที่ 1 ผลการดําเนินงาน แล�วเสรจ็ภายในไตรมาสที่ 1 

150,000.00 150,000.00 1. นักศึกษาสามารถทํางานร6วมกันเป7นทีมได� 

2. นักศึกษาทราบถึงหลักการสร�างเสรมิสุขภาพต6อ

ตนเอง รวมถึงการรู�แพ� รู�ชนะ และรู�อภัย  

3. นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิตามที่กําหนด  

นักศึกษาสามารถทํางาน

เป7นทีม รู�รักสามัคคี ใน

การร6วมมือร6วมใจในการ

ทําเพื่อส6วนรวม และการ

แก�ปNญหาเฉพาะหน�า 

รวมถึงได�รู�หลักการ

ส6งเสริมดูแลทางสุขภาพ

ต6อตนเอง และผู�อื่น  

    

กิจกรรมที่ 10 โครงการการจัดการแข6งขันกีฬาระหว6างคณะ ครั้งที่ 33 “ดอนขังใหญ6เกมส+” ประจําปKการศึกษา 2562 ( 568,990.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ)  
1. เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษาทํางานร6วมกับผู�อื่น
ได�มีความสามัคคีในหมู6คณะ 

2. เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามคีวามรับผิดชอบ 

3. เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษาได�แสวงหาความรู�
ใหม6และมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค+ 
4. เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามีวินัยเคารพกติกา 

นักศึกษาให�ความ

ร6วมมือในการจัด

กิจกรรมการแข6งขัน

กีฬาระหว6างคณะ ครั้ง

ที่ 33 “ดอนขังใหญ6

เกมส+” 

นักศึกษาหันมาดูแล

สุขภาพรักการออก

กําลังกาย 

1. เชิงปริมาณ 

    - ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรมส6งเสริม

สุขภาพ ไม6น�อยกว6า เปGาหมายร�อยละ 90 / ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 

    - นักศึกษาสามารถทํางานร6วมกับผู�อื่นได� 

568,990.00 552,332.00  1. นักศึกษาแต6ละคณะได�ให�ความร6วมมือในการ

แข6งขันกีฬา จํานวน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด�วย 

ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอลวอลเลย+บอล 

วอลเลย+บอลชายหาด เซปNกตะกร�อ ตระกร�อลอดห6วง 

เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน หมากฮอต หมากรุก

ไทย ว6ายน้ํา และกรฑีาประเภทลู6และลานจํานวน 14 

 1. นักศึกษาให�ความ

ร6วมมือในการจัดกิจกรรม

การแข6งขันกีฬาระหว6าง

คณะ ครั้งที่ 33 “ดอนขัง

ใหญ6เกมส+” 

 2. นักศึกษาหันมาดแูล

นักศึกษามาเข�า

ร6วมการแข6งขันไม6

ตรงตามเวลาที่

กําหนดไว� 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

รู�แพ� รู�ชนะ 

5. เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามสีุขภาพร6างกายที่
แข็งแรง  

เปGาหมาย ค6าเฉลีย่ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับมาก 

    - นักศึกษามีความสามัคคีในหมู6คณะ เปGาหมาย 

ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษามีความรับผดิชอบ  เปGาหมาย ค6าเฉลี่ย

ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการดําเนินงาน ระดับมาก 

    - นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร�างสรรค+ เปGาหมาย 

ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษามีวินัยเคารพกติกา รู�แพ� รู�ชนะ 

เปGาหมาย ค6าเฉลีย่ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับมาก 

    - นักศึกษาตระหนักถึงการมสีุขภาพร6างกายที่

แข็งแรง เปGาหมาย ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับมาก 

3. เชิงเวลา 

 กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  18 ต.ค. 
62 

รายการ 

 2. การแสดงภาคสนาม กองเชียร+-ลีดเดอร+ และขบวน

พาเหรด เพื่อส6งเสริมความคิดสร�างสรรค+ การกล�า

แสดงออก การทํางานเป7นทีมและการใช�ชีวิตร6วมกับ

ผู�อื่นในสังคม จํานวน 8 ทีม (8 คณะ) และสร�างความ

สามัคคีให�เกิดขึ้นในหมู6คณะ 

สุขภาพรักการออกกําลัง

กาย 

กิจกรรมที่ 11 เข�าร6วมการแข6งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห6งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง (1,068,690) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ)  
1. เพื่อสร�างเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ในด�าน
ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน และการเสียสละเพื่อส6วนรวม  

2. เพื่อสร�างเสรมิให�นักศึกษามีทักษะ
ความสัมพันธ+ระหว6างบุคคล การทํางานเป7น
ทีม เกิดความรักความสามัคคีในหมู6คณะ 

3. เพื่อส6งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของนักศึกษา
ให�ตระหนักถึงการใช�เวลาว6างให�เกิดประโยชน+
เพื่อห6างไกลยาเสพติด 

  สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1.เชิงปริมาณ 

   - นักศึกษาเข�าร6วมโครงการไม6น�อยกว6า เปGาหมาย

ร�อยละ 90 / ผลการดาํเนินงาน ร�อยละ100 

 

2. เชิงคุณภาพ 

    - นักศึกษาสามารถทํางานร6วมกับผู�อื่นได� 

เปGาหมาย ค6าเฉลีย่ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับมาก 

    - นักศึกษามีความสามัคคีในหมู6คณะ เปGาหมาย 

ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษามีความรับผดิชอบ เปGาหมาย ค6าเฉลี่ย

ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการดําเนินงาน ระดับมาก 

    - นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร�างสรรค+เปGาหมาย 

ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการดําเนินงาน ระดับ

มาก 

    - นักศึกษามีวินัยเคารพกติกา รู�แพ� รู�ชนะ

1,068,690.00 942,940.00  เข�าร6วมการแข6งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห6งประเทศไทย 

ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก จํานวน 7 ชนิดกีฬา 

ประกอบด�วย ฟุตบอล ชาย, ฟุตซอล ชาย/หญิง, 

บาสเกตบอล หญิง, วอลเลย+บอล ชาย/หญิง, 

วอลเลย+บอลชายหาด ชาย/หญิง เซปNกตะกร�อ ชาย 

และเปตอง ชาย/หญิง10. องค+ความรู�และบทเรยีนที่

ได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  สนามกีฬาบาง

สนามต�องใช�

แข6งขัน 2 ชนิด

กีฬาพร�อมกัน จึง

ทําให�เกิดปNญหา

จากสัญญาณ

นกหวีดของ

กรรมการผู�ตัดสิน

รบกวนกัน 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เปGาหมาย ค6าเฉลีย่ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับมาก 

    - นักศึกษาตระหนักถึงการมสีุขภาพร6างกายที่

แข็งแรง เปGาหมาย ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับมาก 

 

3. เชิงเวลา เปGาหมาย 4 - 8 พ.ย. 2562 

กิจกรรมที่ 12 เข�าร6วมการแข6งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห6งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Game" รอบมหกรรม (2,113,240.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ)  
กิจกรรมย6อยที่ 1 การเข�าร6วมการแข6งขันกีฬา
และทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ+ ครั้งที่ 
42 “ราชพฤกษ+เกมส+” ประจําปKการศึกษา 
2562 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1. เพื่อสร�างเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ในด�าน
ความรับผิดชอบ การมรีะเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานและการเสียสละเพื่อส6วนรวม  

 4.2. เพื่อสร�างเสรมิให�นักศึกษามีทักษะ
ความสัมพันธ+ระหว6างบุคคล  การทํางานเป7น
ทีมเกิดความรักความสามัคคีในหมู6คณะ 

 4.3. .เพื่อส6งเสริมการสุขภาวะที่ดีของนักศึกษา
ให�ตระหนักถึงการใช�เวลาว6างให�เกิดประโยชน+
เพื่อห6างไกลจากยาเสพติด 

สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

นักศึกษามีสุขภาพ

ร6างกายที่แข็งแรง 

นักศึกษาให�

ความสําคัญกับการ

แข6งขันกีฬาครั้งนี้ 

7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 นักศึกษาเข�าร6วมโครงการไม6น�อยกว6า ร�อยละ 

90 / ผล ร�อยละ 90 

7.2 เชิงคุณภาพ 

    7.2.1 นักศึกษาสามารถทํางานร6วมกับผู�อื่นได� 

ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลระดบัมาก 

    7.2.2 นักศึกษามีความสามัคคีในหมู6คณะ ค6าเฉลี่ย

ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลระดับมาก 

    7.2.3 นักศึกษามีความรับผิดชอบ ค6าเฉลีย่ไม6น�อย

กว6า 3.51 / ผลระดับมาก 

    7.2.4 นักศึกษามีความคิดริเริม่สร�างสรรค+ ค6าเฉลี่ย

ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลระดับมาก 

    7.2.5 นักศึกษามีวินัยเคารพกติกา รู�แพ� รู�ชนะ 

ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลระดบัมาก 

    7.2.6 นักศึกษาตระหนักถึงการมสีุขภาพร6างกายที่

แข็งแรง ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลระดบัมาก 

7.3 เชิงเวลา 18 - 21 กุมภาพันธ+ 2563 / ผลกิจกรรม

แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.4 เชิงงบประมาณ 1,817,655  

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 1,817,655 บาท เบิกจ6าย

จริง 1,817,655 คงเหลือ 0 บาท 

2,113,240.00 1,616,057.00 เข�าร6วมการแข6งขันกีฬา จํานวน 13 ชนิดกีฬา (ฟุตบอล

ชาย, ฟุตซอล ชาย/หญิง,บาสเกตบอล ชาย/หญิง, 

วอลเลย+บอล ชาย/หญิง, วอลเลย+บอลชายหาด ชาย/

หญิง, เซปNกตะกร�อ ชาย/หญิง, ตะกร�อลอดห6วง ชาย/

หญิง, แบดมินตัน ชาย/หญิง, เปตอง ชาย/หญิง, หมาก

รุกไทย ชาย/หญิง, หมากฮอต ชาย/หญิง, กรีฑา ชาย/

หญิง, และ   E-Sport (ROV) 

ได�รับกระบวนการทํางาน

ใหม6ๆเพิ่มขึ้น และสามารถ

นํามาปรับใช6ให�ดีขึ้นในครั้ง

ต6อๆไป 

    

กิจกรรมย6อยที่ 2  การเข�าร6วมการแข6งขันกีฬา

มหาวิทยาลยัแห6งประเทศไทย ครัง้ที่ 47 “The 

Sun Game” รอบมหกรรม ประจําปKการศึกษา 
2562 

4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1. เพื่อให�นักศึกษามีสุขภาวะทางด�าน

สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

ได�เหรียญรางวัลตาม

เปGาหมายที่ตั้งไว� 

7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 จํานวนเหรยีญรางวัล ไม6น�อยกว6า 1 เหรยีญ

รางวัล  / ผล ได� 7 เหรียญรางวัล 

7.2 เชิงคุณภาพ 

    7.2.1 ระดับค6าเฉลี่ยของนักกีฬามีความสมบูรณ+

ทางด�านร6างกายและจิตใจ ค6าเฉลีย่ไม6น�อยกว6า 3.51 / 

    เข�าร6วมการแข6งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห6งประเทศไทย 

ครั้งที่ “47th The Sun Games 2020” ระหว6างวันที่ 10-19 

มกราคม 2563 รอบมหกรรม ในระหว6างวันที่ 9 - 19 

มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรไีด�ส6งนักกีฬาเข�าร6วมการ

แข6งขัน  10 ชนิดกีฬา ได�แก6 กรีฑา,ฟุตบอล,ฟุตซอล,

ได�รับกระบวนการทํางาน

ใหม6ๆเพิ่มขึ้น และสามารถ

นํามาปรับใช6ให�ดีขึ้นในครั้ง

ต6อๆไป 

สนามการแข6งขัน

ของแต6ละชนิด

กีฬา ไม6ได�อยู6ที่

เดียวกันอาจจะ

กระทบกับการ

เดินทางและค6าใช6

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ร6างกายที่สมบูรณ+แข็งแรง  

 4.2. เพื่อสร�างชื่อเสียงให�กับมหาวิทยาลัยใน

ด�านการแข6งขันกีฬา 

 4.3. เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามีความซื่อสัตย+

และมีวินัยเคารพกฎกติกาในการแข6งขันกีฬา 

ผลระดับมาก 

    7.2.2 ร�อยละของนักศึกษาที่ไม6ถูกลงโทษในการ

แข6งขัน ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลระดับมาก 

7.3 เชิงเวลา 19  มกราคม 2563 / กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.4 เชิงงบประมาณ 2,113,240  

วอลเลย+บอลชายหาด,บาสเกตบอล 3x3,เปตอง,

แบดมินตัน,หมากกระดาน,กรีฑา,ยิงปTน และ ดาบไทย 

จ6ายเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมที่ 13 เข�าร6วมการแข6งขันฟุตซอล ไทยลีก 2 (ดิวิชั่น1) ประจําปK 2562 เลกที่ 2 (แมตช+ป�ดการแข6งขัน และรับถ�วยรางวัล) (23,590.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ)  
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ+ในการแข6งขันให�กับ
นักกีฬา 

2. เพื่อสร�างผลงานให�กับมหาวิทยาลัย 

เพิ่มประสบการณ+ใน

การแข6งขันให�กับ

นักกีฬา 

สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1. เชิงปริมาณ 

    - นักศึกษาเข�าร6วมโครงการไม6น�อยกว6า เปGาหมาย 

ร�อยละ 90 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 

   - นักศึกษาได�ประสบการณ+ในการแข6งขัน 

เปGาหมาย ค6าเฉลีย่ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับมาก 

   - ได�รับรางวัล อันดับ 1-4 / ผลการดําเนินงานได�

ลําดับที่ 1  

3. เชิงเวลา  

 กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 3 - 4 ต.ค. 
2562 

23,590.00 0.00 เข�าร6วมการแข6งขันแข6งขันฟุตซอล ไทยลีก 2 (ดิวิชั่น1) 

ประจําปK 2562 

1. เพิ่มประสบการณ+ในการ

แข6งขันให�กับนักกีฬา 

2. สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1. สนามแข6งขัน

แต6ละสนาม

สภาพของพื้น

สนามที่ใช�แข6งขัน

ไม6เหมือนกัน 

2. นักกีฬาเกิดการ

บาดเจ็บขณะ

ฝ>กซ�อมและ

แข6งขัน 

3. วันแข6งขันตรง

กับวันที่นักศึกษา

มีวิชาเรียน   

กิจกรรมที่ 14 เข�าร6วมการแข6งขันและเป7นเจ�าบ�านจัดการแข6งขันฟุตซอล ไทยลีก 2020 (เลก 1) (509,842.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ)  
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ+ในการแข6งขันให�กับ
นักกีฬา 

4.2 เพื่อสร�างผลงานให�กับมหาวิทยาลัย 

 เพิ่มประสบการณ+ใน

การแข6งขันให�กับ

นักกีฬา 

 สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

 สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย ผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 นักศึกษาเข�าร6วมโครงการไม6น�อยกว6า 

เปGาหมาย ร�อยละ 100 / ผลการดําเนินงาน ร�อยละ
100 

7.2 เชิงคุณภาพ 

 7.2.1 นักศึกษาได�ประสบการณ+ในการแข6งขัน 

เปGาหมาย ค6าเฉลีย่ไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการ

ดําเนินงาน ระดับมาก 

7.3 เชิงเวลา 7.3.1 กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่

กําหนด เปGาหมาย ส.ค. - ก.ย. 2563  

7.4 เชิงงบประมาณ เปGาหมาย 733,815 บาท  

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร.. 733,815...บาท เบิกจ6าย

จริง.. 673,252.6...คงเหลือ ..60,562.4..บาท 

509,842.00 484,371.00 เข�าร6วมการแข6งขันฟุตซอล ไทยลกี 2020 ประจําปK 2563 

เลก 1 แข6งขันในวันที่ 1, 9, 12, 15, 22, 26, 29 สิงหาคม 

2563 และ ในวันที่ 5, 9, 12, 20, 23, 27 กันยายน 2563 ณ 

บางกอกฟุตซอลอารีน6า    หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

และสนามกีฬาเวสน+ ไทย-ญปีุ}น ดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร 

10.1. เพิ่มประสบการณ+ใน

การแข6งขันให�กับนักกีฬา  

10.2. สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1. สนามแข6งขัน

แต6ละสนาม

สภาพของพื้น

สนามที่ใช�แข6งขัน

ไม6เหมือนกัน 

2. นักกีฬาเกิดการ

บาดเจ็บขณะ

ฝ>กซ�อมและ

แข6งขัน 

3. วันแข6งขันตรง

กับวันที่นักศึกษา

มีวิชาเรียน 

  

กิจกรรมที่ 15 ส6งเสรมิสุขภาพของนักศึกษา (174,900.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ)  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 
174,900.00 0.00 

ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 16 เข�าร6วมการแข6งขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปKOยนชิพ ประจําปK 2562 (40,748.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+กีฬาและนันทนาการ)  
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ+ในการแข6งขันให�กับ
นักกีฬา 

2. เพื่อสร�างผลงานให�กับมหาวิทยาลัย 

เพิ่มประสบการณ+ใน

การแข6งขันให�กับ

นักกีฬา 

สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1. เชิงปริมาณ 

 - จํานวนนักศึกษาที่เป7นตัวแทนนักกีฬาที่เข�าร6วม

การแข6งขัน เปGาหมาย 17 คน / ผลการดําเนินงาน 17 

คน 

2. เชิงคุณภาพ 

 - นักศึกษาได�ประสบการณ+ในการแข6งขัน เปGาหมาย 

ค6าเฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.51 / ผลการดําเนินงาน ระดับ

มาก 

 - จํานวนรางวัลที่ได�รับจากการแข6งขัน เปGาหมาย  

อับดับ 1 - 4 / ได�ลาํดับที่ 2  

3. เชิงเวลา 

 กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 13 พ.ย. - 

18 ธ.ค. 2562 

40,748.00 0.00 เข�าร6วมการแข6งขัน ณ สนามแฟชั่น ไอส+แลนด+ออลล+ 

ศูนย+การค�าแฟชั่นไอส+แลนด+ มีนบุรี 

1. เพิ่มประสบการณ+ในการ

แข6งขันให�กับนักกีฬา 

2. สร�างผลงานให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1. สนามแข6งขัน

แต6ละสนาม

สภาพของพื้น

สนามที่ใช�แข6งขัน

ไม6เหมือนกัน 

2. นักกีฬาเกิดการ

บาดเจ็บขณะ

ฝ>กซ�อมและ

แข6งขัน 

3. วันแข6งขันตรง

กับวันที่นักศึกษา

มีวิชาเรียน 

  

กิจกรรมที่ 17 จิตอาสา “ตามรอยพ6อ ด�วยศาสตร+พระราชา” (20,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
กิจกรรมย6อย 1 ค6ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
เพื่อน�อง  

วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  

1) เพื่อให�นักศึกษาเกิดจิตอาสาและตระหนัก
ถึงการช6วยเหลือสังคม  

2) เพื่อให�นักศึกษาเกิดความรักในท�องถิ่นของ
ตนเอง  

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพด�านจิตอาสาของสโมสร
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร+และสงัคมศาสตร+  

นักศึกษาได�ใช�ทักษะ

ความรู�ความสามารถ

ทางวิชาการในการจัด

กิจกรรมค6ายสาํหรับ

เด็ก  

นักศึกษาเกิดจิตอาสา 

พร�อมช6วยเหลือสังคม

ส6วนรวม  

7.1 เชิงปริมาณ นักศึกษา 50 คน บรรลผุล  

 

7.2 เชิงคุณภาพ เปGาหมาย 3.50 ผลผู�อบรมสามารถ

แสดงผลงานการแสดงได�  

1) นักศึกษาเกิดจิตอาสาและตระหนักถึงการ

ช6วยเหลือสังคม เปGาหมาย ไม6น�อยกว6าร�อยละ 90 ผล 
91.75  

2) นักศึกษาเกิดความรักในท�องถิ่นของตนเอง 

เปGาหมาย ไม6น�อยกว6าร�อยละ 90 ผล 92.25  

 

7.3 เชิงเวลา 11 มีนาคม 2563  

20,000.00 20,000.00 บรรลผุลตามวัตถุประสงค+ทั้ง 3 ข�อ คือ  

1) เพื่อให�นักศึกษาเกิดจิตอาสาและตระหนักถึงการ

ช6วยเหลือสังคม  

2) เพื่อให�นักศึกษาเกิดความรักในท�องถิ่นของตนเอง  

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพด�านจิตอาสาของสโมสร

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร+และสงัคมศาสตร+  

บรรลเุปGาหมายตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ข�อ  

นักศึกษาในสโมรสร

นักศึกษาได�พัฒนาตนเอง

ในด�านต6าง ๆ อาทิ  

1) นักศึกษาเกิดจิตอาสา 

และตระหนักถึงการ

ช6วยเหลือสังคม พร�อมที่

จะทํากิจกรรมเพื่อ

ช6วยเหลือสังคมในด�าน

ต6างๆ ทั้งยังอาสาในการ

เป7นผู�นําการทํากิจกรรมใน

ฝ}ายต6างๆ  

2) นักศึกษาเกิดความรักใน

ท�องถิ่นของตนเอง 

นักศึกษาได�ทําการประชุม

เพื่อวางแผนเลือกโรงเรียน

ที่อยู6ห6างไกล เพื่อให�การ

ทําค6ายครั้งนี้เกิดประโยชน+

ต6อเด็ก และชุมชนอย6าง

แท�จริง โดยเลือกโรงเรียน

การเดินทาง

เป7นไปอย6าง

ยากลําบาก

เนื่องจากเป7น

พื้นที่ห6างไกล จึง

ทําให�นักศึกษา

เดินทางกลับถึง

มหาวิทยาลยัล�า

ช�ากว6ากําหนด  

ควรมีการจัด

กิจกรรมจิต

อาสาอย6าง

ต6อเนื่อง และมี

รูปแบบที่

หลากหลาย

ขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

บ�านห�วยไคร� เพราะมี

นักศึกษาในสโมสรเคย

ศึกษาอยู6ที่โรงเรยีน

ดังกล6าว และเห็นว6าเด็กๆ 

ที่บ�านห�วยไคร�สมควร

ได�รับการพัฒนาในด�าน

ต6างๆ เพิ่มเติม  

3) เป7นการพัฒนาศักยภาพ

ด�านจิตอาสาของสโมสร

นักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร+และ

สังคมศาสตร+โดยทุกคนได�

ร6วมกันวางแผนการจัด

กิจกรรม ตั้งแต6การเลือก

โรงเรียนเปGาหมาย เลือก

กิจกรรม วางแผนการ

เดินทางและค6าใช�จ6าย

อย6างเหมาะสม เพื่อ

ดําเนินกิจกรรมได�อย6าง

เกิดประโยชน+สูงสุด  

กิจกรรมที่ 18 วิทยาศาสตร+คุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร+พระราชา (70,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
เพื่อให�นักศึกษามีจิตอาสา ช6วยเหลือสังคม 
ถวายเป7นพระราชกุศลแด6พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
และ พระเจ�าอยู6หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

    เชิงปริมาณ   

    - จํานวนผู�เข�าร6วม 70 คน 

    - จํานวนนักศึกษาที่ได�รับรางวัลระดับชาตดิ�าน

คุณธรรมหรือจิตอาสา 1 คน 

เชิงคุณภาพ   

- จํานวนพื้นที่ที่ได�รบัการพัฒนาอย6างเป7นรูปธรรม

ด�วยกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา 1 แห6ง 

- จํานวนกิจกรรมที่นําไปสู6การพัฒนาด�วยกิจกรรมจิต

อาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน+ 1 กิจกรรม 

บรรลเุปGาหมาย เท6ากับร�อยละ 100  

70,000.00 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ได�จัดกิจกรรม

วิทยาศาสตร+คณุธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร+

พระราชา โดยนํานักศึกษาไปร6วมทาสีรั่วโรงเรียนวัด

เขาปากช6อง ต.ท6าแลง อ.ท6ายาง จ.เพชรบุรี และปรบั

ภูมิทัศน+โดยรอบที่กําลังเสื่อมสภาพและทรุดโทรม เพื่อ

สร�างความสวยงามและความสะอาดของโรงเรียน ซึ่ง

เป7นสิ่งสําคัญในที่ทําให�ครูและนักเรียนมีบรรยากาศใน

การเรยีนการสอนที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ทําให�บุคลากร

และนักศึกษาได�มสี6วนร6วมในการพัฒนาโรงเรียนและ

พัฒนาสภาพแวดล�อมให�ดีขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี มีนักศึกษาที่ได�รับ

รางวัลระดับชาตดิ�านคุณธรรมหรอืจิตอาสา ได�แก6 นาย

สิทธิศักดิ์  ศรีสวย สาขาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

รางวัลทุนเยาวชนคุณภาพแห6งปK 2019 ณ หอประชุม

ใหญ6สถาบันวิจัยจุฬาภรณ+  

กิจกรรมวิทยาศาสตร+

คุณธรรมและจิตอาสาด�วย

ศาสตร+พระราชาแสดงถึง

การมีจิตอาสา เสียสละ

เวลาส6วนตัวเพื่อประโยชน+

ส6วนรวมร6วมกันพัฒนา

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน+ 

โดยนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยีทํากิจกรรม

พัฒนาทาสีรั่วโรงเรียนวัด

เขาปากช6อง ต.ท6าแลง อ.

ท6ายาง จ.เพชรบุรี ที่สีรั่ว

โรงเรียนมีสภาพกําลังทรดุ

โทรม เพื่อสร�างความ

   เป7นกิจกรรม

ที่เกิด

ประโยชน+และ

ได�ทํากิจกรรม

จิตอาสาให�กับ

สังคม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

สวยงามและทําให�

บรรยากาศในโรงเรียนน6า

อยู6 

กิจกรรมที่ 19 ค6ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชน ตามศาสตร+พระราชา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (59,991.60) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. เพื่อสร�างจิตสํานึกด�านจิตสาธารณะ หรือจิต
อาสาให�แก6นักศึกษา  

2. เพื่อปลูกจิตสํานึกในการทําความดีบําเพ็ญ
ประโยชน+ให�กับสังคม  

3. เพื่อเป7นแรงบันดาลใจจะน�อมนําศาสตร+
พระราชาไปศึกษาใช�ให�เกิดประโยชน+แก6
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

1. นักศึกษาสามารถนํา

ใช�เวลาว6างให�เกิด

ประโยชน+ต6อร6างกาย

และจิตใจ  

2. นักศึกษาสามารถ

เกิดความสามัคคี รู�จัก

การทํางานเป7นเป7น  

3. เป7นการหาความรู�

เพิ่มต6อนอก

สถานศึกษา และมีจิต

สาธารณะ  

นักศึกษาสามารถสอน

นักเรียนโรงเรียนบ�าน

มะขามโพรง ให�ได�รับ

ความรู�ความเข�าใจ

เกี่ยวกับเรื่อง

คอมพิวเตอร+เบื้องต�น

ได�เป7นอย6างดี มีการจัด

กิจกรรมนันทนาการ

ให�กับนักเรียน จัด

ห�องเรียน และมีการ

ปรับปรุงสนามเด็กเล6น 

ชิงช�า โรงอาหาร ทาสี

อาคารเรยีน ห�องเรียน 

ห�องสุขา ทาสีกําแพง

หน�าโรงเรียน  

5.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ เปGาหมาย 

90 คน ผลการดําเนินงาน 90 คน  

 

5.2 เชิงคุณภาพ  

1. นักศึกษาเกิดจิตสํานักด�านจิตสาธารณะหรือจิต

อาสา เปGาหมาย ระดับมาก ผลการดําเนินงาน ระดับ

มาก  

2. นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจจะน�อมนําศาสตร+

พระราชาไปศึกษาใช�ให�เกิดประโยชน+แก6ตนเอง 

สังคม และประเทศชาติ เปGาหมาย ระดับมาก ผล

การดําเนินงาน ระดับมาก  

 

5.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่

กําหนด เปGาหมาย ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน ไตร

มาส 2  

 

6. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 60,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 60,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  

59,991.60 59,991.60 นักศึกษาสามารถสอนนักเรียนโรงเรียนบ�านมะขาม

โพรง ให�ได�รับความรู�เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร+ได�เป7น

อย6างดี มีการจัดกิจกรรมนันทนาการให�กับนักเรียน 

จัดห�องเรียน และมีการปรับปรุงสนามเด็กเล6น โรง

อาหาร ทาสีอาคารเรยีน ห�องเรียน ห�องสุขา ทางสี

กําแพงหน�าโรงเรียน  

นักศึกษาสามารถนําใช�

เวลาว6างให�เกิดประโยชน+ 

ทําให�เกิดความสามัคคี 

รู�จักการทํางานทําเป7นทีม 

การมีจิตสาธารณะ 

9.1 อุณหภูมิ

อากาศร�อน  

9.2 งานบางอย6าง

ต�องใช�ช6างที่มี

ประสบการณ+

หรือความชํานาญ

เฉพาะด�าน  

ต�องการ

งบประมาณ

เพิ่ม 

กิจกรรมที่ 20 มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด�วยศาสตร+พระราชา (178,400.00) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)  
กิจกรรมย6อยที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเตรียม
ความพร�อมสอบธรรมศึกษา 

 

4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

   4.1 เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษา
ก6อนการสอบธรรมศึกษา 

   4.2 เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษาได�ตระหนักถึง
การมีคณุธรรมจรยิธรรมตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว�ที่ 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

จํานวนนักศึกษาสอบ

ผ6านไม6น�อยกว6าร�อยละ 
90      

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

          - จํานวนนักศึกษาเข�าร6วมกิจกรรม  ผลการ

ดําเนินงาน ไม6น�อยกว6าร�อยละ 90 

     7.2 เชิงคุณภาพ  

           - นักศึกษามีความพร�อมก6อนการสอบธรรม

ศึกษา 

           - นักศึกษาตระหนักถึงการมีคุณธรรม

จริยธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  

ผลการดําเนินงาน ระดับมาก (4.00) 

     7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่

กําหนด 29 พฤศจิกายน 2562 

     7.4 เชิงงบประมาณ - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรม

178,400.00 167,900.00 9. ผลการดําเนินงาน  

        กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร�อม

สอบธรรมศึกษา กําหนดจัดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2562 ณ ห�องโกวิทย+ต6อวงษ+ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 

รูปแบบของกิจกรรมการอบรมบรรยายเรียงความแก�

กระทู�ธรรม ประวัติพุทธกาล โดยพระสิทธินันท+ สนต

จิตโต การบรรยายธรรมศาสนพิธี ธรรมวิภาค โดยพระ

มหาอัสนีย+ มหาเมธีและการบรรยายธรรมวินัย โดย

พระครูปลัดอภินันท+ โชติธีโร เป7นพระวิทยากร จากวัด

มหาธาตุวรวิหาร ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียม

ความพร�อมให�กับนักศึกษาก6อนการสอบนักธรรม

ศึกษา โดยมีการจัดสอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  

ณ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ+วิทยาลัย 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

     นักศึกษามคีวามรู�ความ

เข�าใจในธรรมศึกษา 

สามารถนําความรู�ไปใช�ใน

การสอบธรรมศึกษา 

นักศึกษามีคุณะรรม จริ

ยะรรม ตามหลักคําสอน

ของพระพุทธศาสนา และ

สามารถนําหลักธรรมคํา

สอนของพระพุทธศาสนา

ไปประยุกต+ใช�ใน

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เป7นไปตามที่ได�รับ อนุมัติ จํานวน 7,200 บาท 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร.......7,200.....บาท 

เบิกจ6ายจริง.....7,200....คงเหลือ ......-.....บาท 

ชีวิตประจําวันได�  

กิจกรรมที่ 21 พัฒนาอัตลักษณ+ความซื่อสัตย+ มีวินัย ใฝ}เรียนรู� จิตอาสา พัฒนาความเป7นครูมืออาชีพแก6นักศึกษาคณะครุศาสตร+ (10,200.00) คณะครุศาสตร+  

- - - - 10,200.00 10,200.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 22 แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ต6างสถาบันเพื่อพัฒนาอัตลักษณ+ ในศตวรรษที่ 21 (7,800.00) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เพื่อให�ความรู�เกี่ยวกับสื่อออนไลน+จุดเด6น จุด
ด�อย ข�อพึงระวังในการใช�งาน เพื่อให�เกิด
ความตระหนักรู�เท6าทันสื่อออนไลน+ใน
มหาวิทยาลยั 

 

  เชิงปริมาณ   

1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 150 คน 

เชิงคุณภาพ   

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร6วมโครงการ 

คิดเป7นระดับ 4.20 

3. ระดับการนําความรู�ไปประยุกต+ใช�ให�ประโยชน+ คิด

เป7นระดับ 4.53 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

7,800.00 7,800.00  คณะวิทยาศาสตร+ฯ ได�จัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสร�างทักษะการรู�เท6าทันสื่อสังคม

ออนไลน+ วิทยากรโดย อาจารย+เกรียงไกร  จรยิะ

ปNญญา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�มาให�

ความรู�เกี่ยวกับการรู�เท6าทันสื่อออนไลน+ใน

ชีวิตประจําวันและ พระราชบัญญตัิคอมพิวเตอร+

คอมพิวเตอร+โทษทางกฎหมายการปรับเงินและจําคุก 

เช6น การโพสต+ ข�อความต6างๆบน facebook 

,youtube,Line เพื่อให�นักศึกษาได�ตระหนักรู�เท6าทันและ

ไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันได�ต6อไป 

เป7นกิจกรรมที่ให�นักศึกษา

มีความตระหนักและเห็น

ถึงความสําคัญของสื่อ

สังคมออนไลน+ ซึ่งในยุค

ปNจจุบันสื่อสังคมออนไลน+

ได�เข�ามามีบทบาทต6อ

ชีวิตประจําวัน

ค6อนข�างมากมีทั้งด�านบวก

และด�านลบ เช6นการ

ถ6ายทอดเนื้อหาที่

แสดงออกถึงความรุนแรง 

การใช�ข�อความที่ส6งผลเสยี

ต6อผู�อื่น หน6วยงาน และ

องค+กรต6างๆ จากการ

อบรมในครั้งนี้นักศึกษาจะ

เกิดความตระหนักรู�เท6า

ทันสื่อ ไม6หลงเชื่อใน

เนื้อหาที่ได�อ6าน สามารถ

คิด วิเคราะห+ สงสัยว6าสิ่ง

นั้นจริงหรือไม6 ใครเป7นคน

ให�ข�อมูลหรือมจีุดมุ6งหมาย

แอบแฝงหรือไม6 และ

สามารถคัดกรองเนื้อหา

ที่มากับสื่อเพื่อใช�ในทาง

สร�างสรรค+ ตลอดการใช�

ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ

ต6อไปในอนาคต  

เป7นกิจกรรมที่

ดีควรจัดต6อไป 

เพราะสื่อ

ออนไลน+เป7น

สิ่งที่ทุกคนควร

รู� 

กิจกรรมที่ 23 อบรมเชิงปฏิบัติการการรู�เท6าทันสื่อสังคมออนไลน+ (12,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
เพื่อให�ความรู�เกี่ยวกับสื่อออนไลน+จุดเด6น จุด    เชิงปริมาณ   12,000.00 12,000.00  คณะวิทยาศาสตร+ฯ ได�จัดกิจกรรมอบรมเชิง เป7นกิจกรรมที่ให�นักศึกษา  เป7นกิจกรรมที่



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ด�อย ข�อพึงระวังในการใช�งาน เพื่อให�เกิด
ความตระหนักรู�เท6าทันสื่อออนไลน+ใน
มหาวิทยาลยั 

1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 150 คน 

เชิงคุณภาพ   

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร6วมโครงการ 

คิดเป7นระดับ 4.20 

3. ระดับการนําความรู�ไปประยุกต+ใช�ให�ประโยชน+ คิด

เป7นระดับ 4.53 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ปฏิบัติการเสริมสร�างทักษะการรู�เท6าทันสื่อสังคม

ออนไลน+ วิทยากรโดย อาจารย+เกรียงไกร  จรยิะ

ปNญญา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�มาให�

ความรู�เกี่ยวกับการรู�เท6าทันสื่อออนไลน+ใน

ชีวิตประจําวันและ พระราชบัญญตัิคอมพิวเตอร+

คอมพิวเตอร+โทษทางกฎหมายการปรับเงินและจําคุก 

เช6น การโพสต+ ข�อความต6างๆบน facebook 

,youtube,Line เพื่อให�นักศึกษาได�ตระหนักรู�เท6าทันและ

ไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันได�ต6อไป 

มีความตระหนักและเห็น

ถึงความสําคัญของสื่อ

สังคมออนไลน+ ซึ่งในยุค

ปNจจุบันสื่อสังคมออนไลน+

ได�เข�ามามีบทบาทต6อ

ชีวิตประจําวัน

ค6อนข�างมากมีทั้งด�านบวก

และด�านลบ เช6นการ

ถ6ายทอดเนื้อหาที่

แสดงออกถึงความรุนแรง 

การใช�ข�อความที่ส6งผลเสยี

ต6อผู�อื่น หน6วยงาน และ

องค+กรต6างๆ จากการ

อบรมในครั้งนี้นักศึกษาจะ

เกิดความตระหนักรู�เท6า

ทันสื่อ ไม6หลงเชื่อใน

เนื้อหาที่ได�อ6าน สามารถ

คิด วิเคราะห+ สงสัยว6าสิ่ง

นั้นจริงหรือไม6 ใครเป7นคน

ให�ข�อมูลหรือมจีุดมุ6งหมาย

แอบแฝงหรือไม6 และ

สามารถคัดกรองเนื้อหา

ที่มากับสื่อเพื่อใช�ในทาง

สร�างสรรค+ ตลอดการใช�

ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ

ต6อไปในอนาคต 

ดีควรจัดต6อไป 

เพราะสื่อ

ออนไลน+เป7น

สิ่งที่ทุกคนควร

รู� 

กิจกรรมที่ 24 การสร�างความพร�อมด�านครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากการเรียนรู�และปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (18,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
เปลี่ยนแปลงเป7น กิจกรรมค6ายวิทยาศาสตร+ 
best practice (ใช�เงิน รหัส 208,207,110,121 และ
รหัส 208,207,130,121)  

วัตุประสงค+ 
เพื่อสร�างแรงบันดาลใจและทักษะทางวิชาชีพ
ให�กับนักศึกษาที่เป7นเอกลักษณ+ของคณะ ด�าน
ครุศาสตรบัณฑิต และด�านวิทยาศาสตร
บัณฑิต การมีจติสาธารณะของนักศึกษา และ
พร�อมสู6การทํางานในสายวิชาชีพต6อไป 

    1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 60 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 60 คน  

2. จํานวนฐานกิจกรรม 5 ฐาน ผลการดําเนินงาน

เท6ากับ 5 ฐาน  

3. กิจกรรมนี้ช6วยสร�างแรงบันดาลใจในสายวิชาชีพ

ของนักศึกษา 4 คะแนน ผลการดําเนินงานเท6ากับ 

4.61 คะแนน  

4. กิจกรรมนี้สร�างเสริมทักษะความพร�อมสู6การ

ทํางานในสายวิชาชีพของนักศึกษา 4 คะแนน ผล

18,000.00 18,000.00 ฝ}ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

เล็งเห็นถึงความสําคัญในด�านการเสริมสร�าง

ประสบการณ+และเตรียมความพร�อมก6อนการทํางาน

ในสายครุศาสตรบัณฑิต และ สายวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ดังนั้นนักศึกษาควรจะได�รับประสบการณ+ทางด�าน

วิชาชีพของตนเพื่อให�เกิดแรงบันดาลใจรวมถึงสร�าง

เสรมิทักษะความพร�อมสู6การเป7นครูและผู�ประกอบ

อาชีพที่ดี ได�เรียนรู�ปฏิบัติและสัมผสักับประสบการณ+

และสถานที่จริง ณ โรงเรียนบ�านลาดวิทยา อ.บ�านลาด 

เป7นกิจกรรมเตรียมความ

พร�อมให�กับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี และเสรมิสร�าง

ทักษะในการเรียนรู�และ

การใช�ชีวิตในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และการ

ทํางานร6วมกับผู�อื่นอย6างมี

ความสุขและมี

เป7นการฝ>กความ

พร�อมของตนเอง

และความกล�า

แสดงออก 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

การดําเนินงานเท6ากับ 4.55 คะแนน  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 6. งบประมาณ  

 

ได�รับจัดสรร 33,000 บาท เบิกจ6ายจริง 33,000 

คงเหลือ - บาท 

จ.เพชรบุรี โดยแบ6งเป7นฐานการเรยีนรู� จํานวน 5 ฐาน 

ดังนี้  

1.ฐานเคมี  

2.ฐานคณิตสาศตร+ 

3.ฐานวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  

4.ฐานอาหารและโภชนาการประยกุต+  

5.ฐานเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร  

ซึ่งนักศึกษาได�ร6วมวางแผนกันคิดรปูแบบกิจกรรมและ

การนําเสนอในสาขาของตนเอง และให�ผู�เข�าร6วม

กิจกรรมมีส6วนร6วมกับกิจกรรมของแต6ละฐานให�มาก

ที่สุด  

ประสิทธิภาพ เห็นคุณค6า

ของการทํางานร6วมกัน 

รู�จักรับผิดชอบรู�จัก

เสียสละเพื่อส6วนรวม และ

เพื่อให�นักศึกษาเกิดแรง

บัลดาลใจในการศึกษาใน

สาขาวิชาของตนเองและมี

ทัศนคติที่ดีต6อวิชาชีพใน

อนาคต  

กิจกรรมที่ 25 ค6ายพุทธธรรมบ6มเพาะพลังแห6งปNญญา (26,630.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1 เพื่อสร�างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
ตามอัตลักษณ+ของมหาวิทยาลัยแก6นักศึกษา  

2 เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�วิธีการประยุกต+ใช�
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดาํรงชีวิต  

    1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 150 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 150 คน  

2. จํานวนฐานกิจกรรม 5 ฐาน ผลการดําเนินงาน

เท6ากับ 5 ฐาน  

3. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 4 คะแนน ผล

การดําเนินงานเท6ากับ 4.57 คะแนน  

4. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมเข�าใจถึงวิธีการประยุกต+ใช�

หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดาํรงชีวิต 4 คะแนน 

ผลการดําเนินงานเท6ากับ 4.64 คะแนน  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 6. งบประมาณ  

 

ได�รับจัดสรร 27,500 บาท เบิกจ6ายจริง 27,500 

คงเหลือ - บาท 7. ผลการดําเนินงาน คณะ

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยไีด�จัดกิจกรรมค6ายพุทธ

ธรรมบ6มเพาะพลังแห6งปNญญา สําหรับนักศึกษา โดย

มีพระวิทยากร จํานวน 2 รูป คือ 1 พระมหาวิชาญ สุ

วิชาโน และ 2 พระพงศ+ศักดิ์ ขิปฺปาภิ¤ฺโญ จาก

สถาบันวิปNสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ระหว6างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ+ พ.ศ. 

2,563 ตั้งแต6เวลา 08.30 – 16.30 น. เป7นกิจกรรมที่เน�น

ให�นักศึกษาลงมือปฏิบัตจิริงและมกีารแบ6งกลุ6มระดม

ความคิด เพื่อพัฒนานักศึกษาให�มคีวามรู�และ

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค+ของ

มหาวิทยาลยั ฝ>กการทํางานเป7นทีม ฝ>กทักษะการ

26,630.00 26,630.00 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีได�จัดกิจกรรมค6าย

พุทธธรรมบ6มเพาะพลังแห6งปNญญา สําหรบันักศึกษา 

โดยมีพระวิทยากร จํานวน 2 รูป คือ  

1 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน  

2 พระพงศ+ศักดิ์ ขิปฺปาภิ¤โฺญ  

จากสถาบันวิปNสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ระหว6างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ+ พ.ศ. 

2,563 ตั้งแต6เวลา 08.30 – 16.30 น. เป7นกิจกรรมที่เน�นให�

นักศึกษาลงมือปฏิบัตจิริงและมีการแบ6งกลุ6มระดม

ความคิด เพื่อพัฒนานักศึกษาให�มคีวามรู�และคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค+ของ

มหาวิทยาลยั ฝ>กการทํางานเป7นทีม ฝ>กทักษะการเป7น

ผู�นํา การคิดการตดัสินใจ และความสามัคคีในหมู6คณะ  

เป7นกิจกรรมที่ให�นักศึกษา

ได�สร�างเสริมและพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 

เนื่องจากสังคมบุคคลใน

สังคมไทยมีคุณธรรม

จริยธรรมที่เสื่อมลง

โดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชนซึ่งอาจเกิด

เนื่องมาจากความเจริญ

ทางด�านวัตถุกับความ

เจริญทางด�านจิตใจไม6

สมดลุกันและเหลื่อมล้าํต6อ

กันจึงทําให�สังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ในรูปแบบของกิจกรรมให�

นักศึกษาแบ6งกลุ6มระดม

ความคิดและลงมือปฏิบัติ

จริง เพื่อให�เกิดความรู�

ความเข�าใจในชีวิตและ

พัฒนาในด�านความรู�ควบคู6

คุณธรรมจริยธรรม และ

ส6งเสริมให�นักศึกษาน�อม

นําหลักธรรมไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันเป7น

เป7นการฝ>กความ

พร�อมของตนเอง

และความกล�า

แสดงออก 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เป7นผู�นํา การคิดการตัดสินใจ และความสามัคคีใน

หมู6คณะ 8. องค+ความรู�และบทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม เป7นกิจกรรมที่ให�นักศึกษา

ได�สร�างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจาก

สังคมบุคคลในสังคมไทยมีคณุธรรมจริยธรรมที่เสื่อม

ลงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งอาจเกิดเนื่องมาจาก

ความเจรญิทางด�านวัตถุกับความเจริญทางด�านจิตใจ

ไม6สมดลุกันและเหลื่อมล้ําต6อกันจึงทําให�สังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในรูปแบบของกิจกรรมให�

นักศึกษาแบ6งกลุ6มระดมความคิดและลงมือปฏิบัติ

จริง เพื่อให�เกิดความรู�ความเข�าใจในชีวิตและพัฒนา

ในด�านความรู�ควบคู6คุณธรรมจริยธรรม และส6งเสริม

ให�นักศึกษาน�อมนําหลักธรรมไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันเป7นแบบอย6างที่ดีงามแก6ผู�อื่น จนเกิด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค+ของมหาวิทยาลัย 

คือ ซื่อสัตย+ มีวินัย ใฝ}เรียนรู� และเป7นบัณฑิตที่

สมบูรณ+สร�างประโยชน+ให�กับสังคมส6วนรวมต6อไป 9. 

ปNญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เป7นการฝ>ก

ความพร�อมของตนเองและความกล�าแสดงออก 

แบบอย6างที่ดีงามแก6ผู�อื่น 

จนเกิดคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค+ของ

มหาวิทยาลยั คือ ซื่อสัตย+ 

มีวินัย ใฝ}เรียนรู� และเป7น

บัณฑิตที่สมบูรณ+สร�าง

ประโยชน+ให�กับสังคม

ส6วนรวมต6อไป  

กิจกรรมที่ 26 การสร�างความพร�อมด�านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากการเรียนรู�และปฏิบัติงานจริงในสถาน (15,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
เปลี่ยนแปลงเป7น กิจกรรมค6ายวิทยาศาสตร+ 
best practice (ใช�เงิน รหัส 208,207,110,121 และ
รหัส 208,207,130,121)  

วัตุประสงค+ 
เพื่อสร�างแรงบันดาลใจและทักษะทางวิชาชีพ
ให�กับนักศึกษาที่เป7นเอกลักษณ+ของคณะ ด�าน
ครุศาสตรบัณฑิต และด�านวิทยาศาสตร
บัณฑิต การมีจติสาธารณะของนักศึกษา และ
พร�อมสู6การทํางานในสายวิชาชีพต6อไป 

    1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 60 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 60 คน  

2. จํานวนฐานกิจกรรม 5 ฐาน ผลการดําเนินงาน

เท6ากับ 5 ฐาน  

3. กิจกรรมนี้ช6วยสร�างแรงบันดาลใจในสายวิชาชีพ

ของนักศึกษา 4 คะแนน ผลการดําเนินงานเท6ากับ 

4.61 คะแนน  

4. กิจกรรมนี้สร�างเสริมทักษะความพร�อมสู6การ

ทํางานในสายวิชาชีพของนักศึกษา 4 คะแนน ผล

การดําเนินงานเท6ากับ 4.55 คะแนน  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 6. งบประมาณ  

 

ได�รับจัดสรร 33,000 บาท เบิกจ6ายจริง 33,000 

คงเหลือ - บาท 

15,000.00 15,000.00 ฝ}ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

เล็งเห็นถึงความสําคัญในด�านการเสริมสร�าง

ประสบการณ+และเตรียมความพร�อมก6อนการทํางาน

ในสายครุศาสตรบัณฑิต และ สายวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ดังนั้นนักศึกษาควรจะได�รับประสบการณ+ทางด�าน

วิชาชีพของตนเพื่อให�เกิดแรงบันดาลใจรวมถึงสร�าง

เสรมิทักษะความพร�อมสู6การเป7นครูและผู�ประกอบ

อาชีพที่ดี ได�เรียนรู�ปฏิบัติและสัมผสักับประสบการณ+

และสถานที่จริง ณ โรงเรียนบ�านลาดวิทยา อ.บ�านลาด 

จ.เพชรบุรี โดยแบ6งเป7นฐานการเรยีนรู� จํานวน 5 ฐาน 

ดังนี้  

1.ฐานเคมี  

2.ฐานคณิตสาศตร+ 

3.ฐานวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  

4.ฐานอาหารและโภชนาการประยกุต+  

5.ฐานเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร  

เป7นกิจกรรมเตรียมความ

พร�อมให�กับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี และเสรมิสร�าง

ทักษะในการเรียนรู�และ

การใช�ชีวิตในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และการ

ทํางานร6วมกับผู�อื่นอย6างมี

ความสุขและมี

ประสิทธิภาพ เห็นคุณค6า

ของการทํางานร6วมกัน 

รู�จักรับผิดชอบรู�จัก

เสียสละเพื่อส6วนรวม และ

เพื่อให�นักศึกษาเกิดแรง

บัลดาลใจในการศึกษาใน

สาขาวิชาของตนเองและมี

เป7นการฝ>กความ

พร�อมของตนเอง

และความกล�า

แสดงออก 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ซึ่งนักศึกษาได�ร6วมวางแผนกันคิดรปูแบบกิจกรรมและ

การนําเสนอในสาขาของตนเอง และให�ผู�เข�าร6วม

กิจกรรมมีส6วนร6วมกับกิจกรรมของแต6ละฐานให�มาก

ที่สุด  

ทัศนคติที่ดีต6อวิชาชีพใน

อนาคต  

กิจกรรมที่ 27 การพัฒนาอัตลักษณ+คณะ “ซื่อสัตย+ มีวินัย ใฝ}เรียนรู� ก�าวสู6มืออาชีพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (46,200.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กิจกรรมย6อยที่ 1  ประเพณีลอยกระทง สืบ
สานประเพณไีทย ประจําปK 2562 

วัตถุประสงค+  
     1.  เพื่อส6งเสริมการประกวดแข6งขันการ
ประดิษฐ+กระทงสด จากแนวคิดสร�างสรรค+
ของนักศึกษา  

     2.  เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษาอนุรกัษ+และสืบ
สานประเพณไีทย 

     3.  เพื่อสนับสนุนให�นักศึกษากล�าคิด กล�า
แสดงออกอย6างสร�างสรรค+ 

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 30 คน เข�าร6วม

โครงการสร�างอัต

ลักษณ+และ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค+ 

กิจกรรมประเพณลีอง

กระทง สืบสาน

ประเพณีไทย ประจําปK 
2562 

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทส 

ได�ทํางานร6วมกัน กล�า

คิด กล�าแสดงออก

อย6างสร�างสรรค+ และ

เป7นการรวมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

ไทย 

เชิงปริมาณ  

   จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ  30 คน ผลการ

ดําเนินงาน 30 คน  

เชิงคุณภาพ  

    1. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตต6อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค+ เปGาหมาย >3.51 ผล

การดําเนินงาน 4.29 

    2. นักศึกษาเกิดความคิดสร�างสรรค+  เปGาหมาย 

>3.51 ผลการดําเนินงาน 4.24  

    3. นักศึกษาได�ร6วมกันอนุรักษณ+และสบืสาน

ประเพณีไทย เปGาหมาย >3.51 ผลการดําเนินงาน 
4.29 

เชิงเวลา  

    กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลา ไตรมาส 1 ผล

การดําเนินงาน ไตรมาส 1 

46,200.00 46,200.00  นักศึกษากล�าคิด กล�าแสดงออกอย6างสร�างสรรค+ และ

อนุรักษ+และสืบสานประเพณไีทย โดยมีการแข6งขันการ

ประดิษฐ+กระทงสด จากแนวคิดสร�างสรรค+ของ

นักศึกษา ได�รับรางวัลชมเชย 

 นักศึกษาเกิดความคิด

สร�างสรรค+ในการประดิษฐ+

กระทงใบตองสด และรู�

ความเป7นมาของประเพณี

ลองกระทง  

ระยะเวลาในการ

แข6งขันน�อย  

อยากให�มี

กิจกรรมที่

หลากหลาย

มากกว6านี้    

กิจกรรมย6อยที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร�อมสู6

การทํางาน (ปNจฉิมนิเทศ)  

วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  

 1.  เพื่อให�นักศึกษามีอัตลักษณ+ "ซื่อสัตย+ มี

วินัย ใฝ}เรียนรู�"  

 2.  เพื่อส6งเสริมการจัดการกิจกรรมนักศึกษาที่

สร�างอัตลักษณ+และคุณลักษณะที่พึงประสงค+  

 3.  เพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจ และเตรียม

ความพร�อมที่จะออกไปทํางาน  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 200 คน เข�า

ร6วมโครงการสร�างอัต

ลักษณ+และ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค+ 

กิจกรรม เตรียมความ

พร�อมสู6การทํางาน 

(ปNจฉิมนิเทศ)  

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได�รับความรู�ความ

เข�าใจในการเตรียม

ความพร�อมในการ

ออกไปทํางานจริง 

และเป7นสร�างความ

ทรงจําที่ดีให�กับ

นักศึกษาในวันที่สําเร็จ

การศึกษา  

เชิงปริมาณ  

     จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ 200 คน เปGาหมาย ร�อย

ละ 90 ผลการดําเนินงาน บรรลุเปGาหมาย ร�อยละ 
100  

เชิงคุณภาพ  

     ระดับความพึงพอใจของอาจารย+ต6อคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค+ของนักศึกษา และระดับความ

พึงพอใจของสถานประกอบการต6อคุณลักษณะของ

นักศึกษาฝ>กประสบการณ+  เปGาหมาย >3.51 ผลการ

ดําเนินงาน 4.34 

เชิงเวลา  

     กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

เปGาหมาย ไตรมาสที่ 1 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 

    เพื่อเตรียมความพร�อมในการออกไปทํางาน และเพื่อ

ร6วมแสดงความยินดีในการสําเร็จการศึกษาสร�างความ

ทรงจําที่ดีให�กับนักศึกษาในวันที่นักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา อีกทั้งยังเป7นการทําบุญคณะเพื่อความเป7น

สิริมงคลและสืบสารวัฒนธรรม  

 

ค6าใช�จ6ายในการ

จัดกิจกรรมไม6

เพียงพอ  

อยากได�

งบประมาณ

มากกว6านี้  

กิจกรรมย6อยที่ 3  กิจกรรม PBRU Ambassador 

2019 เพื่อค�นหานักศึกษาต�นแบบ  

วัตถุประสงค+  

นักศึกษาคณะเทค

โนโลยยีสารสนเทศ 

จํานวน 30 คน เข�าร6วม

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได�ทํางานร6วมกัน ทํา

เชิงปริมาณ  

    จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ  เปGาหมาย 30 คน ผล

การดําเนินงาน 30 คน  

     นักศึกษามีความกล�าแสดงออก กล�าคิด กล�าตดัสินใจ 

ตลอดจนเพื่อเป7นสะพานสร�างสัมพันธ+ไมตร ีอันดีงาม

ระหว6างนักศึกษาให�เป7นหนึ่งเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาสามารถแก�ไข

ปNญหาเฉพาะหน�าได� 

สามารถนําไปประยุกต+ใช�

  1. อาจมีการ

ประชาสมัพัน

ธ+ เพื��อความ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

   1. เพื่อฝ>กทักษะการคิดเชิงสร�างสรรค+ กล�า

แสดงออก และมสี6วนร6วมในการทํากิจกรรม

ร6วมกัน  

   2. เพื่อให�นักศึกษาเกิดความสามคัคี และมี

สัมพันธ+ภาพที่ดตี6อเพื่อนนักศึกษาด�วยกัน  

โครงการ สร�างอัต

ลักษณ+และ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค+ 

กิจกรรม PBRU 

Ambassador 2019 เพื่อ

ค�นหานักศึกษา

ต�นแบบ  

ให�เกิดการกล�า

แสดงออก และมี

สัมพันธ+ไมตรีอันดีงาม  

เชิงคุณภาพ  

     1. มีทักษะการคิดเชิงสร�างสรรค+ กล�าแสดงออก

และมสี6วนร6วมในการทํากิจกรรมร6วมกัน เปGาหมาย  

>3.51 ผลการดําเนินงาน 4.44  

      2. นักศึกษาเกิดความสามัคคี และมสีัมพันธภาพ

ที่ดีต6อเพื่อนนักศึกษาด�วยกัน ฬ3.51 ผลการ

ดําเนินงาน 4.45 

เชิงเวลา  

      กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

เปGาหมาย ไตรมาส 1 ผลการดาํเนินงาน ไตรมาส 1  

อีกทั้งเป7นการเสริมสร�างบุคลิกภาพที่ดีให�กับนักศึกษา 

รวมทั้งสามารถแก�ไขปNญหาเฉพาะหน�าและกล�าที่จะ

แสดงออกในทางที่ถูกต�องเหมาะสม  

ในชีวิตประจําวันได�  เตรียมพร�อม

ของผู�เข�า

ประกวดให�

นานกว6านี้  

2. ควรมีการ

ประชาสมัพัน

ธ+กิจกรรมให�

เร็วกว6านี้เพื่อ

จะได�เตรียม

ความพร�อม

ของคนเข�า

ประกวด   

กิจกรรมที่ 28 พัฒนาอัตลักษณ+และคุณลักษณะที่พึงประสงค+ TQF (198,245.00) สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)  
กิจกรรมย6อยที่ 1 ราชภฏัสดุดี 14 กุมภาพันธ+ 
4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

   4.1เพื่อให�นักศึกษาเกิดความสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร 

   4.2 เพื่อให�นักศึกษาได�ใช�เวลาว6างให�เกิด
ประโยชน+ ห6างไกลยาเสพตดิ 

   4.3 เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามีคณุธรรม
จริยธรรม 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว�ที่ 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษามีความสํานึก

ในพระมหากรณุาธิคณุ

ของสถาบัน

พระมหากษัตริย+และ

เห็นความสําคัญของ

จิตอาสาเราทําความดี

ด�วยหัวใจ 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

         - ผู�เข�าร6วมกิจกรรม ไม6น�อยกว6าร�อยละ 90  

         - ผู�นําดเีด6น ไม6น�อยกว6า 150 คน 

         - ผู�ประกวดวงดนตรี ไม6น�อยกว6า 8 ทีม 

7.2 เชิงคุณภาพ  

        - นักศึกษามคีวามสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

        -นักศึกษามีคณุธรรมจริยธรรม 

        -นักศึกษาใช�เวลาว6างในการพัฒนาทักษะของ

ตนเอง  

เปGาหมาย ระดับมาก (4.00) 

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด 14 กุมภาพันธ+ 2563 

7.4 เชิงงบประมาณ - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับ อนุมัตจิํานวน 76,300 บาท 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร.......76,300.....บาท 

เบิกจ6ายจริง......76,300.....คงเหลือ ......-.....บาท 

198,245.00 198,245.00 9. ผลการดําเนินงาน กิจกรรมราชภัฏสดุดี 14 กุมภา 

จัดให�มีกิจกรรมตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งแด6

พระสงฆ+ นําโดยผศ.ดร.เสนาะ  กลิน่งาม อธิการบดี 

คณะผู�บริหาร บุคลากรและนักศึกษา  และร6วมพิธี

ถวายราชสดดุี เพื่อน�อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบรางวัลเชิดชู

เกียรตผิู�นําองค+กรกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวด

ภาพถ6าย ในหัวข�อ “มหาวิทยาลยัของเรา” พิธีมอบ

รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ “คนของ

พระราชา จิตอาสาเพื่อสังคม” การประกวดวงดนตรี

ต�านภัยยาเสพติด ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ

ระดับอุดมศึกษา  

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

นักศึกษามีความสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร นักศึกษาเกิด

ความภาคภูมิใจในความ

เป7นนักศึกษาราชภฏั 

นักศึกษามีความรักและ

เชิดชูในสถาบันของตนเอง 

สามารถเป7นตัวอย6างที่เป7น

ต�นแบบของการทําความด ี

และการใช�เวลว6างให�เกิด

ประโยชน+และห6างไกลจาก

ยาเสพตดิ 

    

กิจกรรมย6อยที่ 2 จัดซื้อแอลกอฮอล+  

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    4.1 เพื่อใช�ทําความสะอาดสถานที่เพื่อ

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษา บุคลากร

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

      - นักศึกษา บุคลากร     

    9. ผลการดําเนินงาน ได�จดัซื้อแอลกอฮอล+ และ

แจกจ6ายให�กับหน6วยงานต6างๆ ในมหาวิทยาลยัเพื่อให�

ทําความสะอาดสถานที่ของแต6ละหน6วยงาน โดยการ

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ปGองกันการแพร6ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว�ที่ 

และผู�มาตดิต6อ

มหาวิทยาลยัมีความ

ปลอดภัยจากเชื้อไวรสั

โคโรนา  

7.2 เชิงคุณภาพ  

      -  เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�วิธีการทําเจล

แอลกอฮอล+ 

      - เพื่อใช�ทําความสะอาดในการปGองกันการแพร6

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

เปGาหมาย ระดับมาก (4.00) 

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เมษายน 2563 

7.4 เชิงงบประมาณ - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับ อนุมัตจิํานวน 78,645 บาท 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร.......78,645.....บาท 

เบิกจ6ายจริง......78,645.....คงเหลือ ......-.....บาท 

นําแอลกอฮอล+ผสมกับน้ําแล�วใช�เช็ดบริเวณด�านใน

และนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมย6อยที่ 3  บรรยายพิเศษ คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค+ในศตวรรษที่ 21 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อปลูกฝNงจิตสํานึกให�นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรมความซื่อสัตย+ มีวินัย ใฝ}เรียนรู� 

4.2  เพื่อสร�างเสรมิให�นักศึกษามีทักษะการ

ทํางานเป7นทีม 

4.3 เพื่อปลูกฝNงให�นักศึกษามีความรับผิดชอบ

ต6อตนเองและต6อส6วนรวม 

4.4 เพื่อปลูกจิตสํานึกให�นักศึกษามจีิต

สาธารณะการเสียสละเพื่อผู�อื่นและสังคม 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว�ที่ 

นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรมมีทักษะการ

ทํางานเป7นทีม มีความ 

    รับผิดชอบต6อ

ตนเองและต6อส6วนรวม

และมีจติสาธารณะ        

ตัวชี้วัด เปGาหมาย ผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ - จํานวนนักศึกษาเข�าร6วมกิจกรรม  

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85 

7.2 เชิงคุณภาพ   

-นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและนําไปปรับใช�ใน

การดําเนินชีวิต 

-นักศึกษามีทักษะการทํางานเป7นทีม 

-นักศึกษามีทักษะการทํางานเป7นทีมและการอยู6

ร6วมกันผู�อื่นในสังคม 

-นักศึกษามีความรับผดิชอบต6อตนเองและต6อ

ส6วนรวม 

-นักศึกษามีจิตสาธารณะการเสียสละเพื่อผู�อื่นและ

สังคม   

ผลการดําเนินงาน ระดับ มาก (3.51) 

  

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด 13 กรกฎาคม 2563 

7.4 เชิงงบประมาณ - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับ อนุมัติ จํานวน 17,500 บาท 

             จัดกิจกรรมโครงการ “บรรยายพิเศษ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค+ในศตวรรษที่ 21” 

บรรยายโดย ดร.นงรตัน+ อิสโร ช6วยปฏิบัตริาชการ

ประจําสํานักงาน พล.เอกดาว+พงษ+ รัตนสุวรรณ   ใน

การบรรยายเป7นการปลูกฝNงจิตสํานึกให�นักศึกษามี

คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย+ มวีินัย ใฝ}เรียนรู� สร�าง

เสรมิให�นักศึกษามีทักษะการทํางานเป7นทีม ปลูกฝNง

หนักศึกษามีความรับผดิชอบต6อตนเองและต6อส6วนรวม 

ตลอดจนปลูกจิตสํานึกให�นักศึกษามีจิตสาธารณะและ

การเสยีสละเพื่อผู�อื่นและสังคม 

     นักศึกษามคีุณธรรม

จริยธรรม มคีวามซื่อสัตย+ 

มีวินัย ใฝ}เรยีนรู� นักศึกษา

มีความรับผิดชอบต6อ

ตนเองและต6อส6วนรวม มี

จิตสาธารณะการเสียสละ

เพื่อผุ�อื่นและสังคมและ

สามารถนําความรู�ที่ได�ไป

ปรับใช�ในการดําเนินชีวิต   

    

กิจกรรมย6อยที่ 4 การเขียนหนังสือราชการเพื่อ

การทํางานอย6างมีประสิทธิภาพสําหรับศิษย+

เก6า 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว�ที่ 

ผู�เข�าอบรมมีความรู� 

ความเข�าใจในระเบียบ

งานสารบรรณที่

ถูกต�อง ตลอดจนมี

ตัวชี้วัด เปGาหมาย ผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ -  จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม  / ผล

การดําเนินงาน ไม6น�อยกว6าร�อยละ 90 

7.2 เชิงคุณภาพ - ผู�เข�าอบรมมีความรู� ความเข�าใจ

     วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได�มีการจัดกิจกรรมการเขียน

หนังสือราชการเพ6อการทํางานอย6างมีประสิทธิภาพ

สําหรับศิษย+เก6า ณ ห�องประชุมเอกศักดิ์ บุตรลับ 

อาคารสเุมธตันติเวชกุล โดยผู�ช6วยศาสตราจารย+รพี

   ผู�เข�ารับการอบรมมี

ความรู� ความเข�าใจใน

ระเบียบงานสารบรรณ มี

ความรู� ความเข�าใจใน

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

4.1 เพื่อให�ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความเข�าใจ

ระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียน

หนังสือราชการที่ถูกต�อง 

4.2 เพื่อส6งเสริมให�ผู�เข�าอบรมสามารถเขียน

หนังสือราชการได�อย6างถูกต�อง 

4.3 เพื่อให�ผู�เข�าอบรมสามารถนําความรู�ที่ได�ไป

ใช�ในการปฏิบัติงานได� 

ความรู�ความเข�าใจใน

หลักการเขียนหนังสือ

ราชการที่ถูกต�องและ

สามารถนําความรู�ที่

ได�รับไปใช�ในการ

ปฏิบัติงานได� 

ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือ

ราชการที่ถูกต�อง 

- ผู�เข�าอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการได�อย6าง

ถูกต�อง 

-ผู�เข�าอบรมสามารถนําความรู�ที่ได�ไปใช�ในการ

ปฏิบัติงานได�  

ผลการดําเนินงาน ระดับมาก (4.00) 

 

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด 25 มิถุนายน 2563 

7.4 เชิงงบประมาณ - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับ อนุมัตจิํานวน 19,000 บาท 

พรรณ เทียมเดช เป7นวิทยากรบรรยายหัวข�อเรื่อง 

ระเบียบงานสารบรรณ และความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับ

หนังสือติดต6อราชการ หลักการเขียนหนังสือราชการที่

ดี ศิลปะในการเขียนหนังสือติดต6อราชการ การเขียน

บันทึกเสนอผู�บังคับบัญชา    

หลักการเขียนหนังสือ

ราชการที่ถูกต�อง และ

สามารถฝ>กปฏบิัติการ

เขียนหนังสือราชการและ

นําความรู�ที่ได�รับในการ

อบรมไปใช�ในการ

ปฏิบัติงานได� 

กิจกรรมย6อยที่ 5 การเขียนหนังสือราชการ

และจดหมายธุรกิจ (ออนไลน+) 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามีความรู� ความ

เข�าใจระเบียบงานสารบรรณและหลักการ

เขียนหนังสือราชการที่ถูกต�อง 

4.2 เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษาสามารถเขียน

หนังสือราชการและจดหมายธุรกิจถูกต�อง 

4.3 เพื่อให�นักศึกษาฝ>กปฏิบัติการเขียนหนังสือ

ราชการและจดหมายธุรกิจ 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว�ที่ 

นักศึกษา นักศึกษามี

ความรู� ความเข�าใจ

ระเบียบงานสารบรรณ

และหลักการเขียน

หนังสือราชการ  และ

สามารถเขียนหนังสือ

ราชการและจดหมาย

ธุรกิจและฝ>ก

ปฏิบัติการเขียน

หนังสือราชการและ

การเขียนจดหมาย

ธุรกิจที่ถูกต�อง 

7.1 เชิงปริมาณ - จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม   / ผลการ

ดําเนินงาน ไม6น�อยกว6าร�อยละ90  

7.2 เชิงคุณภาพ  

-  นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจระเบียบงานสาร

บรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต�อง 

-นักศึกษาสามารถเขียนหนังสือราชการและจดหมาย

ธุรกิจถูกต�อง 

- นักศึกษาได�ฝ>กปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการและ

จดหมายธุรกิจ  

 / ผลการดําเนินงาน ระดับมาก (4.00) 

 

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด 15 มิถุนายน 2563 

7.4 เชิงงบประมาณ - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับ อนุมัตจิํานวน 2,400 บาท 

    กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดจัดให�

มีการิจกรรมอบรมการเขียนหนังสอืราชการและ

จดหมายธุรกิจ(ออนไลน+) กิจกรรมประกอบด�วย ก6อน

การอบรมมีการทดสอบ และชมวิดีโอการบรรยายเรื่อง

รูปแบบและหลักสําคัญในการเขียนหนังสือราชการ

และจดหมายธุรกิจ หลักการใช�ภาษาราชการประเภท

และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ โดยผู�ช6วย

ศาสตราจารย+รพีพรรณ เทียมเดช หลังชมวีดีโอการ

บรรยายเสร็จสิ้น ได�ให�นักศึกษาทําแบบทดสอบหลัง

การอบรม 

นักศึกษามีความรู�ความ

เข�าใจระเบียบงานสาร

บรรณ และหลักการเขียน

หนังสือราชการที่ถูกต�อง 

และนักศึกษาสามารถ

เขียนหนังสือราชการและ

จดหมายธุรกิจ 

    

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 10  โครงการพัฒนาความรู@ สมรรถนะครู และบัณฑิตครูท@องถิ่นสู ความเปRนเลิศ 

กิจกรรมที่ 1 การแข6งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย พจนก. (70,000) คณะครุศาสตร+  
2.1 นักศึกษามีทักษะที่ดีและพร�อมในการ
แข6งขันทักษะวิชาการปฐมวัย พจนก.  
2.2 นักศึกษาได�รับรางวัล 3 รางวัลในการ
แข6งขันทักษะวิชาการปฐมวัย  

    เชิงปริมาณ - จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรมแข6งขันทักษะ

วิชาการปฐมวัย จํานวน 54 คน คิดเป7นร�อยละ 100  

 

เชิงคุณภาพ - นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ได�รับรางวัลจากการแข6งขันทักษะวิชาการครบทุก

รางวัล จํานวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

เหรียญทอง การแสดงลีลาท6าทางประกอบเพลงเด็ก

70,000.00 70,000.00 5.1 คําชมจากผู�จดัการแข6งขัน พจนก. ครั้งที่ 42 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู6บ�านจอมบึง ชื่นชมอาจารย+

และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่เข�าร6วมการ

แข6งขันทักษะวิชาการปฐมวัย ได�ดมีาก โดยนักศึกษา

ไม6มีความกดดันใด ๆ ในการแข6งขัน และร6วมจัด

กิจกรรมนันทนาการ เพื่อคั่นเวลาการแข6งขัน ให�กับผู�

เข�าแข6งขันจากทุกมหาวิทยาลัยได�อย6างดี มีความสุขส

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ปฐมวัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การ

ผลิตสื่อสร�างสรรค+สําหรับเด็กปฐมวัย รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การเล6านิทาน

สร�างสรรค+สําหรรับเด็กปฐมวัย  

 

เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเน็จตามระยะเวลา ไตรมาส

ที่ 2  

 

4. งบประมาณ ค6าใช�จ6าของกิจกรรมเป7นไปตามที่

ได�รับอนุมัติ จํานวน 70,000 บาท  

นุนสนาน  

5.2 สรุปผลจากการแข6งขันในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สามารถแข6งขันทักษะวิชาการโดยมีผลการแข6งขันและ

รางวัลดีมากขึ้นจากปKที่ผ6านมา 

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู�ของบัณฑิตครูเพื่อส6งเสริมกระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) (20,000) คณะครุศาสตร+  
2.1เพื่อให�นักศึกษาระดับบัณฑิตสามารถ
พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู�เพื่อส6งเสริม กระบวนการคิด  

2.2 เพื่อให�นักศึกษาระดับบัณฑิตสามารถใช�
การจัดการเรยีนรู�พี่พัฒนาขึ้นในการส6งเสริม
กระบวนการ คิดที่เน�นการเรยีนรู�จากการ
ปฏิบัติจริง และมีจดัทําสื่อ อุปกรณ+การเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับวิธีในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู�  
2.3 เพื่อให�นักศึกษาระดับบัณฑิตสร�างชุมชน
การเรยีนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน เพื่อ
กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาอย6างเป7นระบบ  

    เชิงปริมาณ  

- จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม จํานวน 30 คน ร�อยละ 
100  

 

เชิงคุณภาพ  

- สมรรถนะในการจัดการเรียนรู�สูงขึ้น ร�อยละ 92.2  

- สมรรถนะในการจัดทําสื่อในการจัดการเรียนรู� ร�อย

ละ 91.8  

- สมรรถนะในการสร�างชุมชนทางวิชาชีพ ร�อยละ 
100  

- ชิ้นงานสื่อในการจัดการเรยีนรู� 8 ชิ้น ร�อยละ 100  

 

เชิงเวลา  

- กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด  

 

เชิงงบประมาณ  

- ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 

จํานวน 20,000 บาท งบประมาณ ได�รับจัดสรร 20,000 

บาท เบิกจ6ายจริง 20,000 บาท คงเหลือ .......-...........

บาท 

20,000.00 20,000.00 ผลการดําเนินงาน ด�านสมรรถนะในการจัดการเรยีนรู� 

โครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู�ของบัณฑิตครูเพื่อ

ส6งเสริมกระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�

ทางวิชาชีพ (PLC)” ซึ่งคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน 8 คน และคุณครู

ในโรงเรียนที่ไปทํากิจกรรมการจัดการเรยีนรู�ของ

บัณฑิตครูเพื่อส6งเสรมิกระบวนการคิด ด�วยการสร�าง

ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) จํานวน 22 คน รวม

ผู�เข�าร6วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน จากการประเมินผล

ทางด�านสมรรถนะในการจัดการเรยีนรู� ประกอบด�วย 

3 ด�านพบว6า มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.61 และมคี6าส6วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู6ระหว6าง 0.32 ซึ่งอยู6ใน

ระดับ มากที่สุด คิดเป7นร�อยละ 92.2 ด�านสมรรถนะใน

การจัดทําสื่อการเรียนรู� โครงการ “พัฒนาการจัดการ

เรียนรู�ของบัณฑิตครูเพื่อส6งเสรมิกระบวนการคิด ด�วย

การสร�างชุมชนการเรยีนรู�ทางวิชาชีพ (PLC)” ซึ่งคือ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสตูรและการ

สอน จํานวน 8 คน และคุณครูในโรงเรียนที่ไปทํา

กิจกรรมการจัดการเรียนรู�ของบัณฑิตครูเพื่อส6งเสริม

กระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทาง

วิชาชีพ (PLC) จํานวน 22 คน รวมผู�เข�าร6วมโครงการ

ทั้งสิ้น 30 คน จากการประเมินผลทางด�านสมรรถนะใน

การจัดทําสื่อการเรียนรู� ประกอบไปด�วย 3 ด�าน พบว6า 

มีค6าเฉลีย่เท6ากับ 4.59 และมีค6าส6วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) อยู6ระหว6าง 0.31 ซึ่งอยู6ในระดบั มากที่สุด คิดเป7น

ร�อยละ 91.8 ด�านสมรรถนะในการสร�างชุมชนทาง

จากผลการดําเนิน

โครงการ“พัฒนาการ

จัดการเรียนรู�ของบัณฑิต

ครูเพื่อส6งเสริม

กระบวนการคิด ด�วยการ

สร�างชุมชนการเรียนรู�ทาง

วิชาชีพ (PLC)” ซึ่งเป7น

กิจกรรมเพื่อเป7นแนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา

หลักสตูรและการสอน ทํา

ให�นักศึกษาได�พัฒนาองค+

ความรู�ทางด�านวิชาการ 

และศักยภาพในการเป7น

ผู�นําทางการศึกษา ได�รับ

ความรู�และประสบการณ+ 

ในการเป7นนักวิชาการ

ทางด�านหลักสตูรและการ

สอน ในการเผยแพร6

ความรู�และเป7นวิทยากร

ทางการศึกษา อีกทั้งเป7น

การบริการวิชาการในกลุ6ม

โรงเรียนเครือข6ายของ

คณะครุศาสตร+ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

1. ระยะเวลา/

ช6วงเวลา ในการ

จัดดําเนินการใน

การทํากิจกรรม

ในโครงการ  

2.ในการ

ดําเนินการจัด

กิจกรรมที่ต�องไป

กํากับติดตามใน

แต6ละโรงเรียน 

คุณครยูังให�

ความสําคัญกับ

กิจกรรม PLC 

น�อย  

3. งบประมาณใน

การจัดสรรมีไม6

เพียงพอ ในด�าน

การจัดทําสื่อวัสดุ

อุปกรณ+  

 ควรมีการ

วางแผน

เตรียมการใน

การทํา

กิจกรรมให�มี

ความกระชับ

รัดกุม และ

ครอบคลมุ

ประเด็น 

สําคัญให�

ชัดเจน - ต�อง

มีการกระตุ�น

ให�คณะครูเห็น

ความสําคัญใน

การทํา

กิจกรรม และ

เชื่อมโยงให�

เป7นถึง

ความสําคัญ

จําเป7นในการ

เข�าร6วม

โครงการ และ

ชี้ให�เห็นถึง

ประโยชน+ของ

กระบวนการ 

PLC - ควรมี



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

วิชาชีพ โครงการ “พัฒนาการจัดการเรยีนรู�ของบัณฑิต

ครูเพื่อส6งเสริมกระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชน

การเรยีนรู�ทางวิชาชีพ (PLC)” ซึ่งคือ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาหลักสตูรและการสอน จํานวน 8 

คน และคุณครูในโรงเรียนที่ไปทํากิจกรรมการจัดการ

เรียนรู�ของบัณฑิตครูเพื่อส6งเสรมิกระบวนการคิด ด�วย

การสร�างชุมชนการเรยีนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) จํานวน 22 

คน รวมผู�เข�าร6วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งจากกํากับ

ติดตามหลังจัดโครงการในระยะที่หนึ่งจบแล�ว เมื่อลงสู6

การปฏิบัติในโรงเรยีน ณ โรงเรียนป}าเด็งวิทยา 

โรงเรียนบ�านลาดวิทยา โรงเรยีนวัดท6าเหว โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 8 

สวนสนชะอํา (วันครู 2501) โรงเรียนบ�านโป}งเกตุ 

โรงเรียนบ�านน้ําทรัพย+ มีการร6วมกลุ6มในกระบวนสร�าง

ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) อย6างเป7นระบบ มี

การการวางแผนและการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู� 

สามารถพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน Active Learning และใช�กลวิธีในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน�นการเรยีนรู�จากการปฏิบัติ

จริง มีจัดทําสื่อ อุปกรณ+การเรียนการสอนที่เหมาะสม

กับกลวิธีในการจัดการเรยีนการสอน โดยที่มภีายใน

ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) มีการกํากับ ตดิตาม 

การจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษาอย6างเป7น

ระบบ โดยทุกคนที่เข�าร6วมโครงการทั้งนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาหลักสตูรและการสอน และคุณครู

โรงเรียนที่เข�าร6วม ประกอบไปด�วย โรงเรยีนป}าเด็ง

วิทยา โรงเรียนบ�านลาดวิทยา โรงเรียนวัดท6าเหว 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียน

เทศบาล 8 สวนสนชะอํา (วันครู 2,501) โรงเรียนบ�าน

โป}งเกตุ โรงเรียนบ�านน้ําทรัพย+ ได�พัฒนาสมรรถนะใน

การสร�างชุมชนทางวิชาชีพทุกคน คิดเป7นร�อยละ 100 

ด�านชิ้นงานสื่อในการจัดการเรียนรู� โครงการ 

“พัฒนาการจัดการเรยีนรู�ของบัณฑิตครูเพื่อส6งเสริม

กระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทาง

วิชาชีพ (PLC)” ซึ่งคือ นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน 8 คน ได�พัฒนาสื่อ

เพชรบุรี ทั้งในเขตจังหวัด

เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ+ ซึ่ง

สามารถนําไปวางแผนใน

การดําเนินกิจกรรมใน

ลักษณะนี้ในปKการศึกษา

ต6อไปได�อย6างมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด สิ่งที่

สะท�อนจากโรงเรียนที่ไป

ทํากิจกรรม พบว6าคุณครู

ได�รับความรู�ความเข�าใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน การจัดทําสื่อ ที่

ถูกต�อง มีความตื่นตัวใน

การวางแผนจะจัดกิจกรรม

การเรยีนรู� ได�สร�างและจัด

กลุ6มชุมชนการเรียนรู�ทาง

วิชาชีพ (PLC) เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

นอกจากนั้นยังได�รับ

ความสัมพันธ+ที่ดรีะหว6าง

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาและคุณครู

โรงเรียนที่เข�าร6วม

โครงการเพื่อเป7นการสร�าง

ชุมชนการเรียนรู� และการ

บริการวิชาการ ทําให�

มองเห็นประโยชน+ในการ

จัดการเรียนการสอน และ

การสร�างชุมชนการเรยีนรู�

ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  

การตั้งเกณฑ+

และสร�าง

ความเข�าใจใน

การพัฒนาสื่อ

การสอนในอยู6

ภายในกอบ

ของค6าวัสดุ

อุปกรณ+ที่เรา

กําหนด โดย

มุ6งเน�นให�ใช�

วัสดุเหลือใช�

มาประยุกต+ใช� 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ในการจัดการเรียนรู�ที่เป7นต�นแบบ จํานวน 8 ชิ้นงาน 

คิดเป7นร�อยละ 100 โครงการ “พัฒนาการจัดการเรยีนรู�

ของบัณฑิตครเูพื่อส6งเสริมกระบวนการคิด ด�วยการ

สร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC)” ซึ่งคือ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสตูรและการ

สอน จํานวน 8 คน และคุณครูในโรงเรียนที่ไปทํา

กิจกรรมการจัดการเรียนรู�ของบัณฑิตครูเพื่อส6งเสริม

กระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทาง

วิชาชีพ (PLC) จํานวน 22 คน รวมผู�เข�าร6วมโครงการ

ทั้งสิ้น 30 คน มีผลการประเมินความสําเร็จของ

โครงการ ดังนี้ การดําเนินกิจกรรมของโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค+ทุกตัวชี้วัด ซึ่งได�แก6  

1) จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม จํานวน 30 คน คิดเป7น

ร�อยละ 100  

2) สมรรถนะในการจัดการเรียนรู�สงูขึ้น คิดเป7นร�อยละ 
92.2  

3) สมรรถนะในการจัดทําสื่อในการจัดการเรยีนรู� คิด

เป7นร�อยละ 91.8  

4)สมรรถนะในการสร�างชุมชนทางวิชาชีพ คิดเป7นร�อย

ละ 100  

5) ชิ้นงานสื่อในการจัดการเรียนรู� คิดเป7นร�อยละ 100 

และ  

6) กิจกรรมสาํเรจ็ตามเวลาที่กําหนด  

กิจกรรมที่ 3 การอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ ขั้นความรู�เบื้องต�น (เพิ่มเตมิขั้นความรู�ทั่วไป) (80,000) คณะครุศาสตร+  
ได�ทําบันทึกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป7น
กิจกรรมการเตรียมตัวสอบแข6งขันเพื่อบรรจุ
เข�ารับราชการครู “ตําแหน6งครผูู�ช6วย” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปK 5 

 

วัตถุประสงค+ 
     1. นักศึกษามีแนวทางการเตรียมตัวสอบ
บรรจุเข�ารับราชการครู “ตําแหน6งครูผู�ช6วย” 

     2. นักศึกษามีความรอบรู� ความสามารถ
ทั่วไป มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและอุดมการณ+ของความเป7นครู 
และมาตราฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
ตําแหน6งครผูู�ช6วยและสามารถนําไปใช�การทํา
แบบทดสอบ 

จํานวนผู�เข�าร6วม

กิจกรรมจํานวน 450 

คน 

   1. ความรู�

ความสามารถในด�าน

ความรอบรู�สูงขึ้น 

   2. ความรู�

ความสามารถในด�าน

ความสามารถทั่วไป

สูงขึ้น 

   3. ความรู�

ความสามารถในด�าน

วิชาการศึกษาสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 

   จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม  450 คน 

เชิงคุณภาพ 

   1. ความรู�ความสามารถในด�านความรอบรู�สูงขึ้น 

ร�อยละ 82 

   2. ความรู�ความสามารถในด�านความสามารถทั่วไป

สูงขึ้น ร�อยละ 80 

   3. ความรู�ความสามารถในด�านวิชาการศึกษาสูงขึ้น 

ร�อยละ 85 

เชิงเวลา 

   ตามกําหนดเวลา 

งบประมาณ   

80,000.00 80,000.00 กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค+ของโครงการ การเตรียมตัวสอบแข6งขัน

สอบบรรจุ สามารถจัดให�

ได�ทั้งในรูปแบบของ

ออนไลน+และแบบ

ออฟไลน+  

ซึ่งควรจัดควบคู6กัน

เนื่องจาก ในการจัดอบรม

แบบออฟไลน+ทําให�ผู�เข�า

อบรมมสี6วนร6วมของ

กิจกรรมต6าง ๆ และ

สามารถซักถามได�ทันที 

แต6การจัดอบรมแบบ

เนื่องจากเป7นการ

ดําเนินการใน

รูปแบบออนไลน+

เป7นครั้งแรก ทํา

ให�รูปแบบของ

วิดีโอแต6ละชุด

อาจมีรูปแบบที่

แตกต6างกัน 

ในการจัดครั้ง

ถัดไปควรจัด

แบบออฟไลน+

และจัดแบบ

ออนไลน+

ควบคู6กันไป 

โดยจะมีการ

เพิ่มเตมิ

เนื้อหาใน

ระบบออนไลน+ 

เพื่อให�

สอดคล�องกับ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

    3. นักศึกษามคีวามรู�ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาการศึกษา (11 มาตรฐาน) และสามารถ
นําไปใช�ในการทําแบบทดสอบ 

ได�รับจัดสรร......80,000........บาท เบิกจ6ายจริง.........

80,000............คงเหลือ .....0....บาท 

ออนไลน+นั้น สามารถทําให�

ผู�เข�าอบรมสามารถเข�าชม

ได�ในเวลาที่ตนต�องการ

และสามารถดูซ้ําได�อีกครั้ง

เมื่อต�องการ 

ระบบของ

หลักสตูรการ

สอบแข6งขัน 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวัยให�มีคุณภาพ ถึงพร�อมด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (13,830) คณะครศุาสตร+  
กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวัย
ให�มีคุณภาพ ถึงพร�อมด�วยวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

วัตถุประสงค+ 
1.มีความรู� ความเข�าใจ ในการเล6านิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย 

2.สามารถนําเทคนิคในการใช�เชือกและ
กระดาษมาประกอบในการเล6านิทานสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

3.สามารถนําความรู�ที่ได� นําไปประยุกต+ใช�ใน
การเรยีนการสอนในห�องเรียนของเด็กปฐมวัย
ได� 

นักศึกษาสามารถนํา

ความรู�ที่ได� จัดทําสื่อ

ประกอบการเล6า

นิทาน 

นักศึกษา นําสื่อที่ได�ไป

ใช�ประโยชน+ในการเล6า

นิทาน และสามารถ

นําไปเผยแพร6ให�กับ

โรงเรียนได� 

  13,830.00 13,830.00  1 เพิ่มพูนทักษะความรู� ความสามารถ และ

ประสบการณ+แก6นักศึกษาชั้นปKที่ 4 

 2 ให�นักศึกษาชั้นปKที่ 4 ได�รับประสบการณ+ตรงและนํา

ประสบการณ+ที่ได�ไปต6อยอดในการเรียนและการ

ทํางานต6อไป 

 3 ให�นักศึกษาชั้นปKที่ 4ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเล6านิทานของเด็ก

ปฐมวัย 

      

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาก6อนออกฝ>กประสบการณ+วิชาชีพ (3,360.00) คณะครุศาสตร+  
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษาก6อนออกฝ>กประสบการณ+วิชาชีพ 

วัตถุประสงค+ 
  1. เพื่อพัฒนาความรู� และทักษะ ตาม
สมรรถนะวิชาชีพครูสาขาพลศึกษา 

  2.  เพื่อพัฒนาความรู� และทักษะ ตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

   1. รู�และเข�าใจ

หลักการพื้นฐานทาง

พลศึกษา มีทักษะ

ทางการกีฬาพื้นฐาน 

และจิตวิญญาณของ

วิชาชีพพลศึกษา  

   2.สามารถเป7นผู�ช6วย

จัดกิจกรรมพลศึกษา

ในโรงเรียน  

   3. มีทักษะในการ

ออกแบบและกิจกรรม

การจัดการเรยีนรู�ทาง

พลศึกษาเพื่อการ

พัฒนาผู�เรียนและ

บูรณาการศาสตร+ที่

เกี่ยวข�อง  

   4. มีทักษะในการ

นักศึกษาสาขาวิชาพล

ศึกษา ได�มีสมรรถนะที่

พร�อมในวิชาชีพ และ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

ก6อนที่จะฝ>ก

ประสบการณ+วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม จํานวน  50 คน  

  

เชิงคุณภาพ 

     1. สามารถอธิบายหลักในการจัดการเรียนรู�สุข

ศึกษาได� ร�อยละ 80  

     2. สามารถออกแบบการจัดการแข6งขันกีฬาได� 

ร�อยละ 80  

     3. สามารถอธิบายหลักการในการเป7นผู�ฝ>กสอน

กีฬาได� ร�อยละ 80 

     4. สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ

จัดการเรียนรู�พลศึกษาได� ร�อยละ 80 

     5. สามารถอธิบายหลักในการออกแบบการวิจัย

ทางพลศึกษาได� ร�อยละ 80  

     6. สามารถเขียนโครงการทางพลศึกษาได� ร�อยละ 
80  

 

ได�รับจัดสรร......3,360........บาท เบิกจ6ายจริง.........

3,360.00 0.00    1 นักศึกษาฝ>กประสบการณ+วิชาชีพมีความพร�อมทาง

วิชาการตามสมรรถนะครูพลศึกษา 

   2 นักศึกษาฝ>กประสบการณ+วิชาชีพมีความพร�อม

ตามทักษะในศตวรรษที่ 21  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

จัดการเรียนรู�ทางพล

ศึกษาอย6างเป7นครูมือ

อาชีพ 

3,360............คงเหลือ .....0....บาท 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูภาษาไทยให�พร�อมทํางานด�านวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (25,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
กิจกรรมย6อยที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต
ครูภาษาไทยให�พร�อมทํางานด�านวิชาการ 

วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21  

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  

4.1 เพื่อส6งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�าน
วิชาการและวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 
21  

4.2 เพื่อให�นักศึกษามีความสามารถในการใช�
โปรแกรม Photoshop 4.3 เพื่อให�นักศึกษามี
ความสามารถในการใช�โปรแกรม Mocrosoft 

power point 

นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และ

ความรู�ด�านโปรแกรม

คอมพิวเตอร+ที่จําเป7น

สําหรับนักศึกษาครู

ภาษาไทย  

นักศึกษามีคะแนนการ

ทดสอบการใช�

โปรแกรมคอมพิวเตอร+

ประเภทต6างๆ ได�แก6 

โปรแกรม Microsoft 

Power Point 20 และ 

Photoshop 20 ไม6ต่ํา

กว6าร�อยละ 80 (81.54) 

ผ6านเกณฑ+ตาม

วัตถุประสงค+ของ

โครงการ และ

นักศึกษามีความ

คิดเห็นต6อการจัด

โครงการในครั้งนี้ ใน

ภาพรวมอยู6ในระดับ

มาก ( = 4.40 , S.D. 

=0.42)  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ 70 คน ไม6

น�อยกว6าร�อยละ 80 ร�อยละ 100  

 

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 ค6าใช�จ6ายของโครงการเป7นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ จํานวน 25,000.00บาท จํานวน 

25,000.00 บาท บรรลุเปGาหมายร�อยละ 100.00  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรรจํานวน 25,000.00 บาท 

เบิกจ6ายจริง จํานวน 25,000.00 บาท คงเหลือ 0.00

บาท  

25,000.00 25,000.00 นักศึกษามีคะแนนการทดสอบการใช�โปรแกรม

คอมพิวเตอร+ประเภทต6างๆ ได�แก6 โปรแกรม Microsoft 

Power Point 20 และ Photoshop 20 ไม6ต่ํากว6าร�อยละ 80 

(81.54) ผ6านเกณฑ+ตามวัตถุประสงค+ของโครงการ และ

นักศึกษามีความคิดเห็นต6อการจัดโครงการในครั้งนี้ ใน

ภาพรวมอยู6ในระดับมาก ( = 4.40 , S.D. =0.42) 

โครงการสําหรบันักศึกษา

ครูภาษาไทยที่จัดขึ้นใน

ครั้งนี้ได�รับผลตอบรบัจาก

นักศึกษาเป7นอย6างนี้ ทั้งนี้

เป7นเพราะปNจจัยต6างๆดังนี้  

10.1 การอบรมโดย

คณาจารย+ที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน 

สาขาวิชาภาษาไทยได�จัด

อบรมให�ความรู�แก6

นักศึกษา ณ ห�อง

คอมพิวเตอร+คณะ 

มนุษยศาสตร+และ

สังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี โดยให�

อาจารย+ที่มีความ

เชี่ยวชาญด�านการใช�

โปรแกรมคอมพิวเตอร+เพื่อ

การสร�างสรรค+สื่อการสอน

ทางด�านภาษาไทยเป7นผู�ให�

การอบรม เพราะจะเข�าใจ

เรื่องเนื้อหาในการสร�างสื่อ

การสอน และการเชื่อมโยง

โปรแกรมต6างๆเข�ากับงาน

สร�างสรรค+ที่เกี่ยวข�องกับ

วิชาภาษาไทยได�  

10.2 การวิเคราะห+ความ

ต�องการจําเป7นของ

นักศึกษาก6อนการจัด

โครงการ สาขาวิชา

ภาษาไทยได�วิเคราะห+

ความต�องการจําเป7นก6อน  

เป7นโครงการที่

ควรได�รับการ

สนับสนุน

งบประมาณ

อย6างต6อเนื่อง 

เนื่องจากเป7น

ประโยชน+

โดยตรงแก6

นักศึกษาใน

การนําความรู�

ไปประกอบ

อาชีพครู

ภาษาไทยใน

อนาคต 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

จัดโครงการ โดยพิจารณา

จาก 2 ส6วน คือ  

1.จากการสมัภาษณ+

นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะ

การใช�คอมพิวเตอร+ 

2.จากการที่คณาจารย+

ร6วมกันตั้งข�อสังเกต

เกี่ยวกับการผลิตสื่อการ

สอน และจากนําเสนอ

ข�อมูลการวิจัยในชั้นเรียน 

พบว6า นักศึกษายังขาด

ทักษะการใช�โปรแกรม

คอมพิวเตอร+เพื่อการสร�าง

สื่อการสอนและการวิจัย 

ได�แก6 Microsoft power 

point และ Photoshop 

ดังนั้นเมื่อมีการจัด

โครงการขึ้นจึงเป7นในการ

ทํากิจกรรมต6างๆ มคีวาม

ตั้งใจในการผลติสื่อการ

สอนเป7นอย6างดี  

10.3 ครูภาษาไทยยุคไทย

แลนด+ 4.0 สามารถสร�าง

นวัตกรรมการสอนได�ด�วย

ตนเอง โครงการอบรม

คอมพิวเตอร+ในครั้งนี้ 

นักศึกษาได�รบัความรู�จาก

การอบรมโปรแกรม 

Microsoft power point และ 

Photoshop ซึ่งเป7น

โปรแกรมพื้นฐานที่

เพียงพอต6อการสร�าง

นวัตกรรมการสอน

ภาษาไทย เมื่อนักศึกษา

สามารถใช�โปรแกรมได�

และนํามาสู6การสร�างสรรค+



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ชิ้นงานอย6างเป7นรูปธรรม 

ทําให�นักศึกษาเกิดความ

ภาคภูมิใจ เกิดทัศนคติที่ดี

ต6อวิชาชีพครู โดย

นักศึกษาสามารถสร�าง

นวัตกรรมการสอนได�ด�วย

ตนเองทําให�การจัดการ

เรียนการสอนภาษาไทยมี

ความน6าสนใจมากขึ้น 

สามารถใช�ในการเสนอ

เนื้อหาความรู� หรือใช�ใน

การสร�างเป7นเกมการ

แข6งขันเพื่อประเมินผล

ความรู�ความเข�าใจ หรือ

สร�างเป7นแบบทดสอบที่มี

ความทันสมัยมากขึ้น 

สอดคล�องกับแนวคิดไทย

แลนด+ 4.0  

กิจกรรมที่ 7 โครงการศิลปบําบัด (14,200.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1.  ยุทธศาสตร+ที่ 3 การผลติและพัฒนาคร ู

2. โครงการหลัก  โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะในศตวรรษที่ 21 

3. โครงการ/กิจกรรม  โครงการศิลปะบําบัด 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1 เพื่อพัฒนาผู�เรยีนด�านอารมณ+ให�พร�อม
สําหรับการเรียนรู�และการทํางานวิชาชีพครู 
 4.2  เสริมสร�างสุนทรียภาพทางศิลปะให�กับ
นักศึกษาครู  
 4.3  เพื่อพัฒนาผู�เรียนด�านทักษะการ
สร�างสรรค+ผลงานศิลปะและการนําศิลปะ
บําบัดไปสร�างกิจกรรมการเรียนรู� 
 4.4 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

ให�ถึงพร�อมในด�านการจัดการเรียนรู�และการ
พัฒนาผู�เรียน 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

  5.1 เพื่อพัฒนาผู�เรียน

ด�านอารมณ+ให�พร�อม

สําหรับการเรียนรู�และ

การทํางานวิชาชีพครู 

  5.2 เสริมสร�าง

สุนทรียภาพทางศิลปะ

ให�กับนักศึกษาครู  

  5.3 เพื่อพัฒนาผู�เรียน

ด�านทักษะการ

สร�างสรรค+ผลงาน

ศิลปะ และการนํา

ศิลปะบําบัดไปสร�าง

กิจกรรมการเรียนรู� 

  5.4 พัฒนาสมรรถนะ

บัณฑิตในศตวรรษที่ 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome)  

 6.1 นักศึกษาที่ร6วม

โครงการได�รบัการ

พัฒนาความรู�และ

ทักษะศิลปะและ

ศิลปะบําบัด 

 6.2 นักศึกษาสามารถ

ต6อยอดความรู�สู6การ

สร�างสรรค+ผลงาน

ศิลปะเพื่อการบําบัด

ได� 

 6.3 นักศึกษาได�

เสรมิสร�าง

ประสบการณ+ตรงด�าน

การจัดการเรยีนการ

สอนโดยใช�กิจกรรม

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

 1. นักศึกษาเข�าร6วมโครงการ เปGาหมาย 264 คน ผล

การดําเนินงาน บรรล ุ

เชิงคุณภาพ 

 1. นักศึกษาสามารถผ6านกิจกรรมปฏิบัติทางศิลปะ

บําบัด ตามสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

เปGาหมาย ร�อยละ 80  ผลการดาํเนินงาน บรรล ุ

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 24,000 บาท เบิกจ6าย

จริง   24,000   คงเหลือ -   บาท 

 

 

14,200.00 14,200.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 จากลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงการศิลปะบําบัดทําให�

นักศึกษาเกิดแนวคิดสร�างสรรค+ เกิดการเรียนรู�และ

จินตนาการ และสร�างสรรค+ชิ้นงาน ผ6านการประยุกต+

โดยใช�ความรู�ที่อบรมเกิดการคิดและประมวลผล

สร�างสรรค+เป7นผลงาน 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. ทัศนธาตุ  

 2. หลักการจัด

องค+ประกอบ 

 3. ทักษะการสร�างผลงาน

ภาพพิมพ+ 

 4. การประยุกต+ใช�แม6พิมพ+

ธรรมชาติ  

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  1. ตัวแม6พิมพ+

ธรรมชาติที่นํามา

เลือกใช�บางชนิด

เมื่อผ6าน

กระบวนการซัก

ทําให�เกิดสีของ

ภาพพิมพ+จืดจาง

ลง 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

 1. เลือกใช�

วิธีการเคลือบ

น้ํายาลงบน

ภาพพิมพ+

กระเปIาผ�าทํา

ให�สีคงทนมาก

ขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

21 ให�ถึงพร�อมในด�าน

การจัดการเรยีนรู�และ

การพัฒนาผู�เรียน 

ศิลปะบําบัด 

  

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครู ดนตรีศึกษาด�วยทักษะวิชาการ (25,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1. ยุทธศาสตร+ที่  3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพ
คร ู

2. โครงการหลัก โครงการพัฒนาความรู� 
สมรรถนะครูและบัณฑิตครูท�องถิ่นสู6ความเป7น
เลิศ 

3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะครู
ดนตรีศึกษาด�วยทักษะวิชาการ 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อพัฒนาทักษะด�านวิชาการของ
นักศึกษา 

4.2 เพื่อส6งเสริมทักษะทางดนตรีของนักศึกษา 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ 

(Outputนักศึกษาได�ลง

มือฝ>กปฏิบัติการสอน

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาร6วมกับ

คณาจารย+ในสาขาวิชา

ดนตรีศึกษา รู�จักวิธี

และเทคนิคการสอน

ด�านดนตรีสําหรับเด็ก

ประถม นักเรียนและ

นักศึกษาสามารถ

บรรเลงดนตรีร6วมกัน

ได� 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษารู�ถึงเทคนิค

วิธีการซ6อมแซมเครื่อง

ดนตรี และการควบคุม 

การผสมวงเครื่อง

ดนตร ี

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

 1. จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ 50 คน ผลการ

ดําเนินงาน (50 คน) บรรล ุ

 2. จํานวนบทเพลงร6วมสมยัที่นักศึกษาร6วมกัน

สร�างสรรค+ขึ้น ผลการดําเนินงาน (1 เพลง) บรรล ุ

7.2 เชิงคุณภาพ 

 1. ระดับทักษะด�านวิชาการของนักศึกษาดนตรี

ศึกษา มากกว6าระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.48 

บรรล ุ

 2.ระดับทักษะทางดนตรีของนักศึกษา มากกวา

ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.95 บรรล ุ

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 25,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 25,000 บาท คงเหลือ  - บาท 

25,000.00 25,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 นักศึกษาได�ลงมือฝ>กปฏิบัติการสอนนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาร6วมกับคณาจารย+ในสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา รู�จักวิธีและเทคนิคการสอนด�านดนตรีสําหรับ

เด็กประถม นักเรียนและนักศึกษาสามารถบรรเลง

ดนตรรี6วมกันได� 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. นักศึกษารู�กลวิธีเทคนิค

การสอนปฏิบัติให�กับ

นักเรียนชั้นประถม 

 2. รู�จักวิธีการซ6อมแซม

เครื่องดนตรีให�อยู6ในสภาพ

ที่สามารถใช�งานได� 

 3. รู�จักวิธีการควบคุมและ

การผสมวงดนตรีสําหรับ

เด็ก 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 นักเรียนมจีํานวน

มากทําให�เครื่อง

ดนตรไีม6พอต�อง

แบ6งออกเป7น 2 

ชุด จึงทําให�การ

มาทํากิจกรรม

ต�องใช�เวลามาก

ขึ้น 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

 ควรจัด

กิจกรรมให�กับ

โรงเรียนใน

เครือข6ายหรือ

โรงเรียนที่

สนใจเพิ่มเติม 

เพื่อให�

นักศึกษาได�มี

โอกาสลงพื้นที่

ตามสถานที่ที่

มีความ

แตกต6างกันไป 

กิจกรรมที่ 9 การพัฒนานักศึกษาสายครูด�วยดนตรีบําบัด (24,400.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1. ยุทธศาสตร+ที่  3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพ
คร ู

2. โครงการหลัก โครงการพัฒนาความรู�
สมรรถนะครูและบัณฑิตครูท�องถิ่นสู6ความเป7น
เลิศ 

3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนานักศึกษาสาย
ครูด�วยตนตรีบําบัด 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อพัฒนาทักษะด�านวิชาการของ
นักศึกษา 

4.2 เพื่อส6งเสริมทักษะทางดนตรีของนักศึกษา 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

จํานวนบทเพลงร6วม

สมัยที่นักศึกษาร6วมกัน

สร�างสรรค+ขึ้น 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษามีทักษะด�าน

วิชาการทางด�านดนตร ี

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

 7.1 จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ 50 คน เปGาหมาย ร�อย

ละ ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 80 

 7.2 จํานวนบทเพลงร6วมสมยัที่นักศึกษาร6วมกัน

สร�างสรรค+ขึ้น เปGาหมาย เพลง ค6าเปGาหมาย 1 

เชิงคุณภาพ 

 7.1 ระดับทักษะด�านวิชาการของนักศึกษาดนตรี

ศึกษา เปGาหมาย มากกว6าระดับ ค6าเปGาหมาย 3.51 

 7.2 ระดับทักษะทางดนตรีของนักศึกษา เปGาหมาย 

มากกว6าระดับ ค6าเปGาหมาย 3.51 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 24,400 บาท เบิกจ6าย

จริง 24,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

24,400.00 6,400.00 9. ผลการดําเนินงาน 

  นักศึกษาได�ลงมือปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยโดยมีการ

บรรเลงร6วมกัน สร�างความสามัคคีและมเีนื้อหาในการ

ปลูกฝNงความเป7นครู ซึ่งนักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถ

ถ6ายทอดและบรรเลงได�อย6างดียิ่ง 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  1. การนําเอาดนตรีมาใช�

ในการสอดแทรกและ

บูรณาการกับวิชาของ

ตนเอง 

  2. ฝ>กสมาธิ ความอดทน 

และการทํากิจกรรม

ร6วมกับคนหมู6มาก 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  1. การเรียนการ

สอนดนตรีให�กับ

นักศึกษาจํานวน

มากทําให�

อุปกรณ+ทาง

ดนตรมีีไม6พอ 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

  1. ควรให�

นักศึกษาที่

ไม6ใช6สายครูได�

มีโอกาสใน

การร6วม

กิจกรรม

ลักษณะนี้ด�วย 

กิจกรรมที่ 10 ส6งเสรมิพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานในยุคไทยแลนด+ 4.0 (59,864.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
4.1 เพื่อให�เกิดความรู�และพัฒนาทักษะสําคัญ
ในศตวรรษที่ 21  

จํานวนผลงานวิจัย / 

จํานวนชุด

โครงการวิจัยได�รับทุน

วิจัยจากแหล6งทุน

7.1 เชิงปริมาณ 1. จํานวนของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 124 

คน ผลการดําเนินงาน 150 คน  

59,864.00 59,864.00 อบรมให�ความรู�โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของบัณฑิต

โดยแต6ละสาขาวิชาได�รับการพัฒนาดังนี้ สาขาวิชา 

  

  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

4.2 เพื่อให�สามารถนําไปประยุกต+ใช�ในการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา  

โครงการวิจัย  ภายนอก   

7.2 เชิงคุณภาพ 1. ร�อยละนักศึกษาที่ผ6านการ

ทดสอบสมรรถนะก6อนและหลัง ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงานร�อยละ 88 บรรลุเปGาหมายร�อยละ 100  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 60,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 59,864 คงเหลือ 136 บาท  

คณิตศาสตร+ วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี เคมี และ

ชีววิทยา ได�รับการพัฒนาทักษะความรู�ด�าน ICT กับ

การสร�างนวัตกรรม ด�วย Coding กับ ชุดสมองกล Kid 

bright สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบ

อาหาร กับอาหารและโภชนาการ ได�รับการพัฒนา

ทักษาความรู�ด�าน ICT เพื่อนําไปสู6การประกอบอาชีพ

ในยุคไทยแลนด+ 4.0 เป7นการสร�างสื่อออนไลน+และ

เว็บไซต+ 

กิจกรรมที่ 11 คหกรรมสําหรับครแูละโภชนาการตามวัย (กลุ6มคัสเตอร+ครู) (28,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
กิจกรรมย6อยที่ 1 เตรียมความพร�อมวัยเรียน 
วัยใส ใส6ใจเพศศึกษา  

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  

- เพื่อให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจเรื่อง
เพศอนามัย การตั้งครรภ+ และการปGองกันโรค  

5.1 จํานวนนักศึกษาที่

เข�าร6วมโครงการ  

5.2 ร�อยละของ

นักศึกษาที่ผ6านการ

ทดสอบสมรรถนะ  

นักศึกษสามารถ

นําไปใช�ประโยชน+  

7.1 เชิงปริมาณ  

- จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมโครงการ 100 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 107 คน  

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

- ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการทดสอบสมรรถนะ 

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานเท6ากับ ร�อยละ 93.46  

- นักศึกษาสามารถนําไปใช�ประโยชน+ ร�อยละ 80 ผล

การดําเนินงานเท6ากับ ร�อยละ 98.13 

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 10,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 8,800 คงเหลือ 1,200 บาท  

28,000.00 28,000.00 เนื่องจากสถานการณ+โควิค-19 จึงขอลดกิจกรรมจาก 2 

วัน 2 กลุ6มผู�เข�าอบรม เหลือ 1 วัน 1 กลุ6ม จากการจัด

กิจกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 2563 พบว6าสามารถบรรลุ

ตัวชี้วัด เปGาหมายทั้งหมด โดยขอคืนเงินเหลือจ6ายจาก

โครงการจํานวน 1,200 บาท  

แนวทางและแนวปฏิบัติใน

การดูแลตัวเองด�านเพศ

อนามัยและการคุมกําเนิด 

  

  

กิจกรรมที่ 12 การพัฒนานวัตกรรมการสอนจากการปฏิบัตสิู6การสร�างผลงานของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร+ (99,620.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. โครงการ การพัฒนานวัตกรรมการสอนจาก
การปฏิบัตสิู6การสร�างผลงานของนักศึกษา  

สาขาคอมพิวเตอร+  
2. วัตถุประสงค+ของโครงการ  

    1. เพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมการสอนจาก
การปฏิบัตสิู6การสร�างผลงานของนักศึกษา
สาขา  

คอมพิวเตอร 

    2. เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร+ใน
การเขียนบทความจากนวัตกรรมการสอนจาก
การปฏิบัตสิู6การสร�างผลงาน  

3. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ 

(Output)นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร+ได�รับการ

พัฒนาทักษะ

นวัตกรรมการสอน

จากการปฏิบัติสู6การ

สร�างผลงานจํานวน 30 

คน  

4. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษามีจํานวน

บทความวิจัยหรือ

นวัตกรรมการสอน

จากการปฏิบัติสู6การ

สร�างผลงานอย6างน�อย 

5เรื่อง  

5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

    5.1 เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 30 คน 

ผลการดําเนินงาน 40 คน  

          ร�อยละของนักศึกษาที่ผ6านการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ เปGาหมาย >5 เรื่อง ผล

การดําเนินงาน 10 เรื่อง  

      5.2 เชิงคุณภาพ 

            ระดับความพึงพอใจของผู�ร6วมกิจกรรม  

เปGาหมาย 3.50 ผลการดําเนินงาน 4.50 

            ร�อยละของนักศึกาาที่ผ6านการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 85% ผลการดาํเนินงาน 
90%  

    5.3 เชิงเวลา เปGาหมาย 80% ผลการดําเนินงาน 
80% 

99,620.00 99,620.00 6. ผลการดําเนินงาน 

   ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

นวัตกรรมการสอนจากการปฏิบัตสิู6การสร�างผลงาน

ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร+คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู�เข�าร6วม

โครงการ บรรลเุปGาหมาย 40 คน และ จํานวนของ

บทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได� 20 เรื่อง ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ :บรรลุเปGาหมาย ผลการพัฒนาทักษะ

นวัตกรรมการสอนจากการปฏิบัตสิู6การสร�างผลงาน

ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร+คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศผ6านเกณฑ+ร�อยละ 90 ระดับความพึงพอใจ

อยู6ที่ มากที่สุด(X̅=4.58,SD=0.61)  

7. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

จากผลการดําเนินงานทํา

ให�นักศึกษาได�รับความรู�

เพิ่มจากการเรียนใน

รายวิชาอันประกอบด�วย 

การวิเคราะห+กระบวนการ

เรียนการสอนการเรียน

การสอนสู6การทํางานวิจัย

การวิเคราะห+เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข�องและ

การสรุปเนื้อหาการเขียน

หลักการและเหตผุล การ   

9. 

ข�อเสนอแนะ  

    

มหาวิทยาลยั

ควรมีการจัด

นําเสนอ

ผลงานวิจัย

สําหรับ

นักศึกษา หรือ

งบประมาณ

เพิ่ม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

    5.4 เชิงงบประมาณ ได�รับการจัดสรร 100,000 บาท 

เบิกจ6ายจริง 99,980 บาท คงเหลือ 20 บาท  

เขียนขั้นตอนการวิจัยการ

เขียนรายงานการวิจัยและ

สรุปอภิปรายผลหลักการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อ

นําเสนอหรือตีพิมพ+ และ

การเขียนบทความ 

กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนงานวิจัยหรือสร�างสรรค+เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครูสําหรับอาจารย+หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร+) (11,189.66) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 3 การผลิตและ
พัฒนาวิชาชีพครู 
2. โครงการหลัก 23. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ครูของคร ู

3. โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร�างสรรค+เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของครู
สําหรับอาจารย+หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(เกษตรศาสตร+) 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1 เพื่อสนับสนุนทุนในการดําเนินงานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค+ของอาจารย+ 
 4.2 เพื่อสนับสนุนทุนในการเดินทางเผยแพร6
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค+ของอาจารย+ 

  

  5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

5.1.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ได�รับการเผยแพร6/ตีพิมพ+ 

ค6าเปGาหมาย 2 เรื่อง ผลการดําเนินงาน1 เรื่อง 

5.1.2 รายวิชาที่ได�นําองค+ความรู�จากงานวิจัยมา

จัดการเรียนการสอน ค6าเปGาหมาย  2 รายวิชา ผล

การดําเนินงาน2 รายวิชา 

เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ผู�เข�าร6วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจ ค6า

เปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานร�อยละ 85 

5.2.2 ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม ค6า

เปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานร�อยละ 82 

6. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร11,189.66บาท เบิกจ6าย

จริง.....11,189.666....คงเหลือ .......0.00.......บาท 

11,189.66 11,189.66 7. ผลการดําเนินงาน 

 ได�งานวิจัยตีพิมพ+ 1 เรื่อง การเจรญิเติบโตของไม�สักที่

อายุแตกต6างกัน ในพื้นที่ต�นแบบวนเกษตรชุมชนบ�าน

ถ้ําเสือ อําเภอแก6งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 

ประจําปK พ.ศ.2563  

8. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

  -การนําเสนอผลงานวิจัย

ออนไลน+  

9. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  - ไวรัสโควิด 19 

ระบาดทําให�การ

ดําเนินการ

โครงการต�อง

ชะลอไป  

  - ได�ได�วิจัยอีก 1

เรื่อง คือผลของ

ระยะเวลาการให�

สารคล�ายบรา

สซินและความถี่

ต6อการ

เจริญเติบโตและ

คุณภาพผลผลติ

ดาวเรือง แต6ไม6ได�

เผยแพร6เนื่องจาก

ติดขัดเรื่องการ

เบิกจ6าย

งบประมาณ 

  

กิจกรรมที่ 14 พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย+ (81,274.59) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี/ ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย+หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  

อาจารย+ได�พัฒนา

สมรรถนะและความ

เชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนการสอน  

อาจารย+มสีมรรถนะ

และความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรยีนการ

สอน  

1. ร�อยละของอาจารย+ที่ผ6านการพัฒนาสมรรถนะ

ทางวิชาการหรือวิชาชีพครู ร�อยละ 80 (จากทั้งหมด 

40 คน) ผลการดําเนินงานเท6ากับ ร�อยละ 27.5 (11 

คน)  

2. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 200,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 52,384.59 บาท คงเหลือ 147,615.41 บาท  

81,274.59 81,274.59 ในช6วงไตรมาสที่ 2 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีมี

อาจารย+ได�รับการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ

ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และในการ

ปฏิบัติงานในพันธกิจต6างๆ จํานวน 11 คน จากอาจารย+

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 40 คน 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 15 การพัฒนากระบวนการฝ>กประสบการณ+วิชาชีพครู ปKการศึกษา 2563 (30,000.00) คณะครุศาสตร+ / ดําเนินการไตรมาสที่ 1-2 และ 4 
2.1 นักศึกษาม6ความรู�และเข�าใจในการทํางาน
วิชาชีพครู  
2.2 นักศึกษามีความเข�าใจในระเบียบและ
ขั้นตอนการยืนของใบประกอบวิชาชีพครู  
2.3 นักศึกษานําเสนอผลงานการึก
ประสบการณ+วิชาชีพครู  

    เชิงปริมาณ  

- ผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 100 เชิงคุณภาพ  

- นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในการทํางานวิชาชีพ

ครู ร�อยละ 89.80  

- นักศึกษามีความเข�าในในการขอรับใบประกอบ

วิชาชีพครู ร�อยละ 90.20  

- นักศึกษานําเสนอผลงานการฝ>กประสบการณ+

วิชาชีพครู ร�อยละ 83.33  

 

เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ไตรมาส 2  

 

เชิงต�นทุน ค6าใช�จ6าของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับ

อนุมัติ 30,000 บาท  

 

4. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 90,000 บาท เบิกจ6าย

จริง... 30,000. คงเหลือ 60,000 บาท  

30,000.00 30,000.00     1. มีความพร�อม

ในการปฏิบัติงาน

ด�านต6าง ๆ อย6าง

มีประสิทธิภาพ  

2. อยากให�ปNจฉิม

ในรูปแบอื่น ๆ 

มากกว6าการมา

อยู6รวมกันหลาย 

ๆ คน ถึงแม�จะมี

การวัดไข� ใช�เจ

ลล�างมือ แต6มี

ความเสีย่งได�

เช6นกัน  

3. ควรเลื่อนการ

จัดกิจกรรมหรือ

จัดในรูปแบบอื่น 

เพื่อปGองกันการ

ติดเชื้อโรค 

  

กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมค6ายศิลปศึกษาร6วมกับโรงเรียนเครือข6ายในท�องถิ่น สาขาวิชาศิลปศึกษา (45,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  

- - - - 45,000.00 45,000.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 17 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพให�กับครผูู�สอนนาฏศิลป�และโรงเรยีนเครือข6ายในเขตจังหวัดเพชรบุรี” (45,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  

- - - - 45,000.00 45,000.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 18 เตรียมความพร�อมวัยเรียน วัยใส ใส6ใจเพศศึกษา (8,800.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  

- - - - 8,800.00 8,800.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 19 ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรยีนการสอน (40,148.00) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. กิจกรรมทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจาก
กระบวนการเรียนการสอน  

2. วัตถุประสงค+  
    เพื่อพัฒนาทักษะงานวิจัยจากกระบวนการ
เรียนการสอน  

3. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Outcome) 

นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร+ได�รับการ

พัฒนาจํานวน 30 คน  

4. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษามีจํานวนเอ

สารบทความวิจัยหรือ

นวัตกรรม 10 เรื่อง  

5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน  

    5.1 เชิงปริมาณ  

          จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม   เปGาหมาย  30 คน  

ผลการดําเนินงาน 40 คน  

          เอกสารบทความวิจัยหรือนวัตกรรม 

เปGาหมาย 10 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 19 เรื่อง  

    5.2 เชิงคุณภาพ 

          ระดับความพึงพอใจของผู�ร6วมกิจกรรม

ผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน+ 

เปGาหมาย 3.50 (50%) ผลการดําเนินงาน 4.55 (80%)  

40,148.00 40,148.00 6. ผลการดําเนินงาน  

    ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

ผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอนของ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร+ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู�เข�าร6วม

โครงการ บรรลุเปGาหมาย 40 คน และจํานวนของสื่อ

แผนภาพ ที่ได� 19 ชิ้น ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุ

เปGาหมาย ผลการพัฒนาทักษะผลงานวิจัยจาก

กระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร+ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศผ6านเกณฑ+

7. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

    จากผลการดําเนินงาน

ทําให�นักศึกษาได�รับ

ความรู�เพิ่มจากการเรียน

ในรายวิชาอัน

ประกอบด�วย การ

วิเคราะห+กระบวนการ

เรียนการสอนสู6การทํางาน   

ควรจัดสรรรถ

บัสของ

มหาวิทยาลยั 

หรือ

งบประมาณ

เพิ่มในส6วนนี่ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

    5.3 เชิงเวลา เปGาหมาย 80% ผลการดําเนินงาน 
80% 

    5.4 เชิงงบประมาณ ได�รับการจัดสรร 41,360 บาท 

เบิกจ6ายจริง 41,360 บาท  

ร�อยละ 80 ระดับความพึงพอใจอยู6ที่มากที่สุด (X ̅

=4.5,SD=0.64)  

วิจัยการวิเคราะห+เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง

และการสรุปเนื้อหาการ

เขียนหลักการและเหตผุล 

การเขียนขั้นตอนการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย

และสรุปอภิปรายผล

หลักการเขียนบทความย

วิจัยเพื่อนําเสนอหรือ

ตีพิมพ+ และการเขียน

บทความ 

กิจกรรมที่ 20 กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (29,300.00) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. กิจกรรมกระบวนการเรยีนรู�จากการปฏิบัติ
ด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย  

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  

    1. เพื่อถ6ายทอดกระบวนการเรยีนรู�จากการ
ปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย  

3. เปGาหมายเชิงผล

ผลผลติ (Output) 

นักศึกษาคอมพิวเตอร+

ได�รับการพัฒนา

จํานวน 30 คน  

4. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษามีจํานวน

ผลงานทางวิชาการที่

นําเสนอในการประชุม

ระดับชา�ตไม6น�อยกว6า 

5 เรื่อง  

5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน  

    5.1  เชิงปริมาณ  

           5.1.1 จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม  เปGาหมาย 30 

คน ผลการดําเนินงาน 35 คน  

           5.1.2 จํานวนผลงานทางวิชาการที่นําเสนอใน

การประชุมระดับชาติ เปGาหมาย >= 5 เรื่อง ผลการ

ดําเนินงาน 20 เรื่อง  

    5.2. เชิงคุณภาพ  

        5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู�ร6วมกิจกรรม 

เปGาหมาย 4.00 ผลการดําเนินงาน 4.58  

        5.2.2 จํานวนโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่ทําความตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลยัเข�า

ร6วมโครงการ เปGาหมาย 1  ผลการดําเนินงาน 1  

    5.3 เชิงเวลา  เปGาหมาย 80% ผลการดําเนินงาน 
80%  

    5.4 เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 29,300 บาท  ผล

การดําเนินงาน 29,300 บาท  

29,300.00 29,300.00 6.  ผลการดําเนินงาน 

     ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรยีนรู�

จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร+คณะเทคโนโลยสีารสนเท 

และครหูรือบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ บรรลุเปGาหมาย 35 คน และ

จําวนชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร�างสรรค+ของ

นักศึกษาที่ได� 20 ชิ้น ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรลุ

เปGาหมาย ผลการพัฒนาสื่อและบทความวิชาการทาง

การศึกษาจากกระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วย

กระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย ของนักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร+ คณะเทคโนโลยีสารสนเท และครูหรือ

บุคลากรทางการศึกษา ผ6านเกณฑ+ร�อยละ 80 ระดับ

ความพึงพอใจอยู6ที่มากที่สุด (X=4.60,SD=0.60) 

7. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

    จากผลการดําเนินงาน

ทําให�นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร+และครูหรือ

บุคลากรทางการศึกษา 

ได�รับความรู�เพิ่มจากการ

นําผลการเรยีนและการ

สอนในชั้นเรียนสู6

กระบวนการวิจยั อัน

ประกอบด�วย การพัฒนา

สื่อเพื่อการสอน ขั้นตอน

การพัฒนาสื่อการ

วิเคราะห+เนื้อหาบทเรียน

เพื่อการพัฒนาสื่อการ

ออกแบบขั้นตอนการ

เรียนรู� และการออกแบบ

สื่อการเขียนแบบประเมิน

และการวิเคราะห+แบบ

ประเมินขั้นตอนการ

พัฒนาสื่อแบบงานวิจัย

หลักการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อนําเสนอหรือ

8. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน  

    การ

ประสานงานกับ

หน6วยงานและ

การนํานักศึกษา

ไปนําเสนอได�ใน

จํานวนจํากัด  

9. 

ข�อเสนอแนะ

ควรจัดสรรรถ

บัสของ

มหาวิทยาลยั 

หรือ

งบประมาณ

เพิ่มในส6วนนี้   



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ตีพิมพ+ การเขียนนําเสนอ

ผลงานและการเลือกแหล6ง

นําเสนอ 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจาํการในท@องถิ่นเพื่อยกระดับการเรียนรู@ด@านการอ านการเขียนและการวิเคราะห%ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศาสตร%พระราชาข@อ 6) 
กิจกรรมที่ 1 การส6งเสริมแหล6งการเรียนรู�โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ+ (342,296) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อให�ครู นักเรยีนได�รู�จักการใช�แหล6งการ
เรียนรู�ในการส6งเสรมิการอ6านให�โรงเรียนใน
เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ+ 
4.2 เพื่อเป7นพัฒนาแหล6งการเรียนรู�สําหรับคร,ู 

นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

    4.3 เพื่อฝ>กอบรมเชิงปฏิบัติการการใช�
โปรแกรมห�องสมดุอัตโนมตัิให�แก6ครูบรรณ
รักษ+หรือผู�รับผดิชอบงานห�องสมุดของ
โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนตาํรวจ
ตระเวนชายแดนและโรงเรียนเครอืข6ายใน
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ+ 

    7.1 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรยีนที่ได�รับการพัฒนาเป7นแหล6งการเรียนรู�  5  

โรงเรียน / 5  โรงเรียน 

2. ผู�รับผิดชอบห�องสมดุโรงเรียน 17  โรงเรยีน/ 17  

โรงเรียน 

3. นักเรียนในโรงเรียนที่จดักิจกรรมส6งเสริม 5  

โรงเรียน/ 5  โรงเรียน 

4. ร�อยละของนักเรียนที่ใช�ห�องสมดุเพื่อการเรียนการ

สอน ร�อยละ 80 / ร�อยละ 83  

5. กิจกรรมการส6งเสริมการอ6านและห�องสมุดสีเขียว  

3 กิจกรรม  / 3 กิจกรรม  

 

7.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลสัมฤทธิ์ของเรียนนักเรียนโรงเรียน จากการใช�

ประโยชน+ของห�องสมดุ (แหล6งการเรียนรู�) เพิ่มสูงขึ้น  

ร�อยละ 50 / ร�อยละ 60 

 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 2-4  

 

7.4 เชิงงบประมาณ 396,840 บาท  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 60 

342,296.00 342,296.00 การส6งเสริมแหล6งการเรียนรู�โรงเรยีนในเขตพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ+ภายใต�ยกระดับ

คุณภาพการเรยีนรู�ด�านการอ6าน การเขียนและการคิด

วิเคราะห+ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยแบ6งออกเป7นเป7น 4 กิจกรรม คือ  

  กิจกรรมที่ 1 การสาํรวจ/ประเมินติดตามผลในระยะ

ที่ 1 ตามปKงบประมาณ 2561  ช6วงระหว6างวันที่ 21-24 

พฤษภาคม 2562 โดยการลงพื้นที่ตดิตามงานเดิม 

กิจกรรมในระยะที่ 1 ตามปKงบประมาณ 2561 ที่ผ6านมา  

โดยสอบถาม ติดตามงานห�องสมุด  โดยการสมัภาษณ+

และบันทึกภาพก6อนและหลัง เพื่อเปรียบเทียบงานใน

ระยะที่ผ6านมาจากผู�อํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน และผู�รับผิดชอบดูแล

ห�องสมุด โดยลงพื้นที่สํารวจห�องสมุดกองทุนทั้ง 17 

โรงเรียน และจัดทําเป7นกรอบในการพัฒนาห�องสมุด  

การวิเคราะห+ความต�องการ ปNญหาที่เกิดขึ้นแล�วเสนอ

ผลการวิเคราะห+การพัฒนาห�องสมดุแก6คณะกรรมการ  

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล6งการเรียนรู�(ห�องสมุด) เป7น

การปรับปรุงห�องสมุดโรงเรยีนต�นแบบให�เหมาะแก6การ

เรียนรู� โดยร6วมมือกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร+และ

บรรณารักษศาสตร+ คณะมนุษยศาสตร+และ

สังคมศาสตร+ ช6วงระหว6างวันที่ 29 เมษายน- 26 

มิถุนายน 2562 โดยการลงพื้นที่ปฏบิัติจัดห�องสมุด ทํา

ความสะอาดห�องและอุปกรณ+ต6างๆ จัดแบ6งมมุต6างๆ 

เช6น มุมสิ่งแวดล�อม  มมุสมเดจ็พระเทพฯ มุมอาเซียน  

เป7นต�น  รวบรวม คัดแยกหนังสือให�เป7นหมวดหมู6  สื่อ 

อุปกรณ+ ของเล6นและจัดทําบัญชีรายชื่อสื่อ ทํา

โปสเตอร+ สื่อภาพต6างๆ คําขวัญ ตกแต6งมุมตกแต6งห�อง 

ให�ความรู� กฏ กติกาต6างๆ ในการใช�ห�องสมุด และการ

ดูแลรักษาหนังสือให�กับน�องๆ และคุณครู ซึ่งรายชื่อ

โรงเรียนเปGาหมาย ดังนี้ 

  1. ระยะเวลาใน

การดําเนิน

กิจกรรมน�อย  

  2. บุคลากรยังไม6

มีผู�ปฏิบัติงาน

ประจําห�องสมุด

และขาดความรู�

ด�านการ

ดําเนินงาน

ห�องสมุด  

  3. บุคลากร

รับผิดชอบดูแล

งานห�องสมุดมี

ภาระงานการ

สอนมีมาก มีการ

ปรับเปลีย่นงาน

บ6อย    

  4. สื่อการเรียนรู�

ไม6เพียงพอ ไม6

เหมาะสมกับ

ขนาดวัยของ

ผู�เรยีน 

  5. การส6งเสริม

กิจกรรมรักการ

อ6าน  ควรมีการ

จัดกิจกรรมการ

ส6งเสริมการ อ6าน

อย6างต6อเนื่อง 

และสม่ําเสมอ 

  6. หนังสือไม6ได�

วิเคราะห+

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

  1. โรงเรียนกองทุนการศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน  

  1.1 โรงเรียนบ�านพุพลู  

  1.2 โรงเรียนป}าเด็งวิทยา  

  1.3 โรงเรียนบ�านดอนขุนห�วย  

  2. โรงเรียนในเครือข6าย  จํานวน 1 โรงเรียน  

  2.1 โรงเรียนบ�านปากน้ําปราณบุร ี จ.ประจวบฯ  

  3. โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน จํานวน 1 

โรงเรียน 

  3.1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ�านย6านซื่อ 

กิจกรรมที่ 3 การส6งเสริมการรักการอ6าน เป7นการ

ส6งเสริมให�เกิดองค+ความรู� กิจกรรมต6างๆ โดยจัด

กิจกรรมสร�างความรู�ทางครูบรรณารักษ+  บรรณารักษ+ 

ครูภาษาไทย ครูคอมพิวเตอร+ และผู�ที่สนใจ ตลอดจน

ส6งเสริมการทํากิจกรรมห�องสมดุในประเภทต6างๆ ดังนี้ 

3.1 จัดกิจกรรมนันทนาการด�านสิ่งแวดล�อม ในการ

ส6งเสริมการอ6าน ร6วมกับกรมส6งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 

3.2 กิจกรรมส6งการอ6าน  ในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การสอนอย6างไรให�อ6านออก เขียนได�” ในการส6งเสริม

การอ6านของโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียน

เครือข6าย โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน เช6น 

แนะนํารายวิชาการเรยีนการสอน : หลักภาษา,การใช�

ภาษา,การอ6าน,การฟNง,การเขียน  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู�  การทําสื่อการเรียนรู�  (1.ชุดเบอร+มิวด�า)  ทําสื่อ

การเรยีนรู� (2.ชุดป̈อบอัพทวิสต+)  การสร�างเพลงและ

เกม ทําสื่อการเรียนรู�   (3.กังหันนักอ6าน)      เป7นต�น 

  กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติอบรมการใช�โปรแกรม

ห�องสมุดอัตโนมัติ เป7นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให�แก6ครูบรรณารักษ+ที่ไม6มีวุฒิทางบรรณารักษ+และครู

คอมพิวเตอร+ ทั้ง 17 โรงเรียน และผู�ที่สนใจ อบรมเชิง

ปฏิบัติอบรมการใช�โปรแกรมห�องสมุดอัตโนมตั ิ

หมวดหมู6และลง

รายการในสมุด

ทะเบียน หรือมี

ฐานข�อมูลของ

ห�องสมุดที่จัดเก็บ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการในท�องถิ่นเพื่อยกระดับการเรียนรู�ด�านการอ6าน การเขียนและการวิเคราะห+ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (446,890) คณะครศุาสตร+  
2.1 พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของ
นักเรียนให�สูงขึ้น  

    เชิงปริมาณ  

- จํานวนโรงเรียนที่เข�าร6วมโครงการ ร�อยละ 100  

- จํานวนสื่อ/รูปแบบการจัดการเรยีนรู�ในการ

446,890.00 420,300.00 - -     



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

2.2 เพื่อพัฒนาครูประจําการให�สามารถพัฒนา
นักเรียนให�มผีลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให�สูง
ยิ่งขึ้น  

ยกระดับการเรียนรู�ด�านการอ6านออกเขียนได�หรือ

การคิดวิเคราะห+ได� 2 สื่อ ได�แก6 สือ่คลิปวิดีโอการติว

วิชาคณิตศาสตร+ 1 สื่อ แบะสื่อคลปิวิดีโอการติววิชา

ภาษาไทย 1 สื่อ  

 

เชิงคุณภาพ  

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนในท�องถิ่นสูงขึ้น

เมื่อเปรยีบเทียบกับปKที่ผ6านมา ร�อยละ 5 อยู6ระหว6าง

การรวบรวมข�อมูลเนื่องจากสถาณการณ+ Covid 19 

ทําให�การประสานงานมีความล6าช�า  

- ครูประจําการในท�องถิ่นที่ได�รับการพัฒนาจาก

มหาวิทยาลยัราชภฏัอยู6ระหว6างการรวบรวมข�อมูล 

ร�อยละ 80 อยู6ระหว6างการรวบรวมข�อมูลเนื่องจากส

ถาณการณ+ Covid 19 ทําให�การประสานงานมีความ

ล6าช�า  

- นักเรียนในท�องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว6า

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา

สมรรถนะครูประจําการอยู6ระหว6างการรวบรวม

ข�อมูลเนื่องจากสถาณการณ+ Covid 19 ทําให�การ

ประสานงานมีความล6าช�า  

 

เชิงเวลา  

- โครงการแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 

2 ไม6สมบูรณ+เนื่องจากขาดการสรปุและรายงานผล  

กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมตัวแทนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8,950) คณะครุศาสตร+  
2.1 เพื่อรับปNญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน  

2.2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน  

    เชิงปริมาณ  

- ผู�เข�าร6วมโครงการไม6ร�อยกว6าร�อยละ 90 เชิง

คุณภาพ  

- ความพึงพอใจผู�เข�าร6วมโครงการ ไม6น�อยกว6า 3.51  

 

เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จรมระยะเวลาที่กําหนด  

 

เชิงต�นทุน ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับ

อนุมัติ  
 

งบประมาณ - ได�รบัจัดสรร 8,950 บาท เบิกจ6ายจริง 

8,950.00 3,710.00 1. รับปNญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนและวางแผนดําเนินการแก�ไข  

2.ได�รับทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนอย6างชัดเจน 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
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3,710 คงเหลือ 5,240 บาท 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให@ เปRนศูน%ฝVกปฏิบัติการและการวิจัย เปRนต@นแบบให@กบัโรงเรียนในท@องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให�เป7นศูนย+ฝ>กปฏิบัติการและการวิจัย เป7นต�นแบบให�กับโรงเรียนในท�องถิ่น (70,000) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

- - - - 70,000.00 39,033.00 - - - - 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 13 โครงการวิจัยตามพันธกจิมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท@องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริงเพื่อส6งเสริมความสามารถในการแก�โจทย+ปNญหาคณติศาสตร+ ของนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาใน จ.เพชรบุรี (50,000) คณะครุศาสตร+  
กิจกรรม พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน
ตามแนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริงเพื่อ
ส6งเสริมความสามารถในการแก�โจทย+ปNญหา
คณิตศาสตร+ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาใน จ.เพชรบุร ี

วัตถุประสงค+ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริง เพื่อส6งเสรมิ
ความสามารถในการแก�โจทย+ปNญหา
คณิตศาสตร+ 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรู�ตาม
สภาพจริง โดยมีวัตถุประสงค+ย6อยดังนี้ 

    2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก�โจทย+ปNญหาคณติศาสตร+ก6อนและหลัง
ทดลองของนักเรียนที่เรยีนด�วยกระบวนการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรู�ตาม
สภาพจริง 

    2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก�โจทย+ปNญหาคณติศาสตร+ของนักเรียนที่
เรียนด�วยกระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริง กับนักเรียน
ที่เรียนด�วยกระบวนการเรยีนการสอนแบบ
ปกติ หลังการทดลองใช�กระบวนการเรยีนการ
สอน 

เปGาหมายเชิงผลผลติ 

(Output)  

กระบวนการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการ

เรียนรู�ตามสภาพจริง 

เพื่อส6งเสริม

ความสามารถในการ

แก�โจทย+ปNญหา

คณิตศาสตร+ 

เปGาหมายเชิงผลลัพธ+ 
(Outcome)  

ความสามารถในการ

แก�โจทย+ปNญหา

คณิตศาสตร+ของ

นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

- กระบวนการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้น จํานวน 1 

กระบวนการ 

เชิงคุณภาพ 

-ความสามารถในการแก�โจทย+ปNญหาคณิตศาสตร+ ไม6

น�อยกว6าร�อยละ 80 

เชิงเวลา 

- กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด ไม6น�อย

กว6าร�อยละ 80 

เชิงงบประมาณ 

- ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับอนุมัติ 

จํานวน 50,000 บาท 

 

งบประมาณ ได�รับจัดสรร  50,000   บาท เบิกจ6ายจริง   

20,000 (งวดที่ 1)  คงเหลือ 30,000    .บาท 

50,000.00 20,000.00 ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินงานที่ผ6านมา (แสดงตารางเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานตามแผนการดาํเนินงานวิจัยที่ได�ระบุไว�

ในสัญญากับงานวิจยัที่ได�ดําเนินการจริงในรูปของ

แผนการดาํเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

ว6ามีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัตติามลาํดับอย6างไร) 
 

โครงการวิจัยที่จะทําต6อไป 

    1) พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนตามแนวคิดการ

เรียนรู�ตามสภาพจริง เพื่อส6งเสรมิความสามารถในการ

แก�โจทย+ปNญหาคณติศาสตร+ ให�มีความสมบูรณ+ตาม

คําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

   2) ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรยีนการสอน

ตามแนวคิดการเรียนรู�ตามสภาพจริง โดยเปรียบเทียบ

ความสามารถในการแก�โจทย+ปNญหาคณิตศาสตร+ก6อน

และหลังทดลองของนักเรียนที่เรียนด�วยกระบวนการ

เรียนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรู�ตามสภาพจริง 

และเปรียบเทียบความสามารถในการแก�โจทย+ปNญหา

คณิตศาสตร+ของนักเรียนที่เรียนด�วยกระบวนการเรียน

การสอนตามแนวคิดการเรยีนรู�ตามสภาพจริง กับ

นักเรียนที่เรียนด�วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ

ปกติ หลังการทดลองใช�กระบวนการเรยีนการสอน 

องค+ความรู�และบทเรียนที่

ได�รับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

1. องค+ความรู�เกี่ยวกับมโน

ทัศน+สําคัญของหลักการ

แนวคิดการเรียนรู�ตาม

สภาพจริง 

2. องค+ประกอบของ

ความสามารถในการแก�

โจทย+ปNญหาคณติศาสตร+ 

3. ขั้นตอนการพัฒนา

รูปแบบกระบวนการเรียน

การสอน 

4.  แนวทางของขั้นตอนใน

กระบวนการเรียนการสอน

ตามแนวคิดการเรียนรู�ตาม

สภาพจริง เพื่อส6งเสริม

ความสามารถในการแก�

โจทย+ปNญหาคณติศาสตร+ที่

พัฒนาขึ้น 

ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

1. มีงานที่เป7นไป

ตามแผนงานวิจยั 

คือ การพัฒนา

กระบวนการ

เรียนการสอน

ตามแนวคิดการ

เรียนรู�ตามสภาพ

จริง เพื่อส6งเสริม

ความสามารถใน

การแก�โจทย+

ปNญหา

คณิตศาสตร+ 

2. มีงานที่ไม6

เป7นไปตามแผน

งานวิจัย คือ การ

ตรวจสอบจาก

ผู�ทรงคุณวุฒิใน

การพิจารณา

ขั้นตอนของ

กระบวนการ

เรียนการสอน

ตามแนวคิดการ

เรียนรู�ตามสภาพ

จริง เพื่อส6งเสริม

ความสามารถใน

การแก�โจทย+

ปNญหา

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

คณิตศาสตร+ 

เนื่องจาก อยู6

ในช6วง

สถานการณ+การ

แพร6ระบวนของ

เชื้อไวรัส Covid – 

19 จึงทําให�ไม6

สามารถจัด

ประชุมแบบ

เผชิญหน�าเพื่อหา

ข�อสรุปในการ

พัฒนารูปแบบ

ของกระบวนการ

เรียนการสอนได� 

จึงต�องใช�ระบบ

ออนไลน+ในการ

ประชุมและการ

พิจารณาขั้นตอน

ของกระบวนการ

เรียนการสอน จึง

ทําให�เกิดความ

ล6าช�าเกิดขึ้นและ

ได�มีการ

เปลี่ยนแปลง/

แก�ไขการศึกษา

วิจัย โดย 

ปรับเปลีย่น

กระบวนการของ

การตรวจสอบ

ความเหมาะสม

และการระดม

ความคิดของ

กระบวนการ

เรียนการสอน

จากผู�ทรงคุณวุฒิ

จากการจัด



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ประชุมเป7นการ

ประชุมออนไลน+ 

กิจกรรมที่ 2 การใช�น้ําหมักชีวภาพทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย+ในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส+กับการเรยีนการสอนและการบริการทางวิชาการแก6สังคม (15,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่4 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

2. โครงการหลัก 28. โครงการวิจัยตามพันธกิจ
มหาวิทยาลยั (มหาลยัสีเขียว, มหาลัยดิจิทัล, 

การเรยีนการสอน) 
3. โครงการ/กิจกรรม การใช�น้ําหมกัชีวภาพ
ทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย+ในการ
ผลิตผักไฮโดรโพนิกส+กับการเรยีนการสอน
และการบริการทางวิชาการแก6สังคม 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อนําองค+ความรู�จากการวิจัยบูรณาการสู6
การเรยีนการสอนและการบริการทางวิชาการ
แก6สังคม 

 2. เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�และสามารถ
พัฒนาไปสู6งานวิจัยของนักศึกษาเอง 

 

  7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ค6าเปGาหมาย 50 คน ผล

การดําเนินงาน  50 คน 

2. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานวิจัยค6า

เปGาหมาย 1 วิชา ผลการดําเนินงาน 1 วิชา 

3. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแก6สังคมค6า

เปGาหมาย 1 กิจกรรม  ผลการดําเนินงาน 2 กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมได�รับความรู�/ความเข�าใจค6า

เปGาหมายร�อยละ 80ผลการดําเนินงาน มากกว6าร�อย

ละ 80 

2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรมค6าเปGาหมาย

ร�อยละ 80ผลการดําเนินงาน มากกว6าร�อยละ 80  

3. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน+ค6า

เปGาหมายร�อยละ 80ผลการดําเนินงาน มากกว6าร�อย

ละ 80 

15,000.00 14,981.72 8. ผลการดําเนินงาน 

แผนการดาํเนินการ จะจัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัย

กับการเรยีนการสอนและการบริการวิชาการให�กับ

โรงเรียนในเขตอําเภอบ�านแหลม (โรงเรียนวัดบางลําภู) 

อําเภอบ�านแหลม และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีการลงพื้นที่ประสานงาน

เพื่อจัดกิจกรรมกับทั้ง 2 โรงเรยีน และได�เริ่มจัด

กิจกรรมให�กับนักเรียนโรงเรยีนวัดพระทรง ตลอดทั้ง

ภาคการศึกษาที่ 2 และเสร็จสิ้นกิจกรรม ในเดือน

กุมภาพันธ+ 2563 นักเรียนได�ใช�โครงการนี้เป7นส6วนหนึ่ง

ของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� น�อมนํา

หลักเศรษบกิจพอเพียงมาใช� มีการดําเนินกิจกรรม

อย6างต6อเนื่อง สําหรบัที่โรงเรียนวัดบางลําภู ยังไม6ได�

เริ่มกิจกรรม เนื่องจากเกิดการแพร6ระบาดของโรค

ไวรัสโคโรน6า นอกจากนี้ ยังได�นํานักศึกษาในรายวิชา 

การปลูกพืชไร�ดิน ร6วมกิจกรรมโดยจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานที่โรงเรียนป}าเด็งวิทยาในวันเป�ดโลก

กิจกรรมด�วย 

 งานวิจัย: ผลของน้ําหมักชีวภาพร6วมกับขี้แดดนาเกลือ

ต6อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของผักกาดขาว

พันธุ+โตเกียวเบเกน6า ในระบบไฮโดรโพนิกส+  

 รายวิชาที่บูรณาการ: การปลูกพืชไร�ดิน 

 กิจกรรมบริการวิชาการแก6สังคม: โรงเรียนวัดพระทรง

, โรงเรียนป}าเด็งวิทยา   

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

1. สถานการการ

ระบาดของโรค 

COVID-19 ทําให�

ต�องรวบรวมการ

จัดกิจกรรมให�

เสร็จเร็วขึ้น 

2. การทํากิจกรรม

ในเขตพื้นที่

อําเภอเมือง ทํา

ให�ไม6สามารถ

เบิกจ6ายค6า

เดินทาง หรือ ค6า

เบี้ยเลีย้งได� 

 

  

กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปนมกล�วยหอมทองปรุงแต6งรสเพื่อสุขภาพ (15,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 15,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 4 การบูรณาการงานวิจยั "การพัฒนาผลิตภัณฑ+ขนมอาลัวสมุนไพรตามแนวคิดเศรษฐกิจสร�างสรรค+" บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะหน6วยวิศวกรรมอาหาร (6,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. กิจกรรม การบูรณาการงานวิจัย “การ
พัฒนาผลิตภัณฑ+ขนมอาลัวสมุนไพรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร�างสรรค+” บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
เฉพาะหน6วยวิศวกรรมอาหาร 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)  

นักศึกษาสามารถทํา

อาลัวสมุนไพรได� 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) .

นักศึกษามีทักษะใน

การทําอาลัวสมุนไพร

ได� และเข�าใจปNจจัย

4. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1.  จํานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการการการเรยีน

การสอน 1 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 

2. จํานวนนักศึกษา  13 คน  ผลการดําเนินงาน  นํา

6,000.00 6,000.00 5. ผลการดําเนินงาน 

ได� นําผลงานวิจัยมาบูรณาการในวิชา หน6วย

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหารให�นักศึกษาที่เรียน

จํานวน 13 คน 

6. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม  

การนําสมุนไพร มาใช�ใน

ขนมหวานและการศึกษา

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

2. โครงการวิจยัตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 
(มหาลัยสีเขียว, มหาลัยดจิิทัล, การเรียนการ
สอน) 
3. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1.เพื่อบูรณาการ ผลงานวิจัย ““การพัฒนา
ผลิตภณัฑ+ขนมอาลัวสมุนไพรตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร�างสรรค+”กับวิชา ปฏบิัติการ
เฉพาะหน6วยวิศวกรรมอาหาร  

 2. เพื่อให�นักศึกษาเรียนรู�องค+ความรู�จาก
ชุมชนเรื่องการทําอาลัว  

3.เพื่อให�นักศึกษาสามารถทําอาลัวสมุนไพรได� 
และเรียนรู�เครื่องมือในการทําแห�ง 

ของเครื่องมือในการ

ทําแห�งที่มีผลต6อ

คุณภาพผลติภณัฑ+ 
 

 

 

ผลงานวิจัยมาบูรณาการในวิชา หน6วยปฏิบัติการทาง

วิศวกรรมอาหารให�นักศึกษาที่เรยีนจํานวน 13 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมโครงการ ต6อกิจกรรม

มากกว6า ค6าเปGาหมาย ระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน  

นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได�เข�าร6วมโครงการ ระดับ 
4.5 

ผลของวิธีอบแห�งต6อ

คุณภาพอาลัว ทั้งด�าน

กระบวนการผลติและ

คุณภาพผลติภณัฑ+ 

กิจกรรมที่ 5 กระบวนการต�นแบบการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติกเพื่อสร�างมลูค6าเพิ่มสู6เชิงพาณิชย+ (200,000) คณะวิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1. ยุทธศาสตร+ที่  4  การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

2. โครงการหลักที่  28  โครงการวิจัยตามพันธ
กิจมหาวิทยาลยั (มหาลัยสเีขียว, มหาลัยดจิิทัล
, การเรียนการสอน) 
3. โครงการ/กิจกรรม กระบวนการต�นแบบ
การผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติกเพื่อ
สร�างมลูค6าเพิ่มสู6เชิงพาณิชย+ 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    4.1 สร�างต�นแบบอุตสาหกรรมผลิตเม็ด
พลาสติกขนาดเล็กจากขยะพลาสติกที่สร�าง
รายได�เพิ่มให�กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการขายวัตถุดิบเมด็พลาสติกที่มีมูลค6าสูง 

    4.2 ผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติกตั้งต�นสําหรับ
การต6อยอดเป7นผลิตภณัฑ+สร�างสรรค+มูลค6าสูง
ในอนาคต 

    5.1 ได�ต�นแบบ

เครื่องย6อยขยะ

พลาสติก 1 เครื่อง  

    5.2 ได�ต�นแบบ

เครื่องขึ้นรูปเมด็

พลาสติก 1 เครื่อง  

    5.3 บทความวิจยั 

TCI2 1 เรื่อง 

 ทราบเงื่อนไขด�าน

อุณหภูมหิลอมละลาย 

ความเร็วรอบบดย6อย 

ขนาดเศษพลาสติก 

และต�นทุนการผลิต

เม็ดพลาสติก 

 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชน+ตามพันธกิจ

มหาวิทยาลยัสีเขียวเพิ่มขึ้น  1 เรื่อง   บรรละ

เปGาหมาย ร�อยละ 80 

200,000.00 80,000.00 ผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติกตั้งต�นสําหรับการต6อยอดเป7น

ผลิตภณัฑ+สร�างสรรค+มลูค6าได� 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

      10.1 การย6อยขวด

พลาสติกชนิดโพลเีอทิลีน

เทเรฟทาเลต (PET) พบว6า

ความเร็วรอบที่ 47 รอบต6อ

นาที และรูตะแกรงขนาด 

12 มิลลเิมตร เหมาะสมใน

การทํางานมากที่สดุ มี

กําลังการผลิต 2.28 

กิโลกรมัต6อชั่วโมง มี

ประสิทธิภาพ 75 

เปอร+เซ็นต+โดยน้ําหนัก, มี

พลังงานจําเพาะในการ

ย6อย 341 กิโลจูลต6อ

กิโลกรมั และมีต�นทุนใน

การย6อย 9.10 บาท/

กิโลกรมั 

      10.2 การย6อยฝาขวด

พลาสติกชนิดโพลเิอทิลีน

ความหนาแน6นสูง (HDPE) 

พบว6าความเร็วรอบที่ 47 

รอบต6อนาที และรู

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

      11.1 เครื่อง

ย6อยขยะพลาสติก  

เนื่องจากเครื่อง

ย6อยใช�มอเตอร+ไฟ 

3 เฟส ทําให�

เครื่องย6อย

สามารถใช�งานได�

เฉพาะบางพื้นที่ 

      11.2 เครื่องขึ้น

รูปเมด็พลาสติก  

ไม6ม ี

12. 

ข�อเสนอแนะ 

      12.1 เครื่อง

ย6อยขยะ

พลาสติก 

             12.1.1 

ควรปรับปรุง

กรวยให�มี

อุปกรณ+ในการ

ช6วยกด

พลาสติกขณะ

ทําการย6อย 

             12.1.2 

ควรมีการ

ออกแบบชุด

ย6อยเพิ่มเติม

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการย6อย 

       12.2 

เครื่องขึ้นรูป

เม็ดพลาสติก 

      12.2.1 ควร

ใช�เศษ

พลาสติก



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ตะแกรงขนาด 12 

มิลลเิมตร เหมาะสมใน

การทํางานมากที่สดุ มี

กําลังการผลิต 2.16 

กิโลกรมัต6อชั่วโมง มี

ประสิทธิภาพ 60 

เปอร+เซ็นต+โดยน้ําหนัก,มี

พลังงานจําเพาะในการ

ย6อย 176 กิโลจูลต6อ

กิโลกรมั และมีต�นทุนใน

การย6อย 9.12/กิโลกรัม 

      10.3 ภายใต�การทดลอง

ของกระบวนการหลอมขึ้น

รูปเมด็พลาสติกพบว6า

อุณหภูมหิลอมละลาย 260 

๐C มีความเหมาะสมใน

การใช�ผลิตเม็ดพลาสติกทั้ง

จากขวดและฝาขวดโดยมี

ต�นทุนการผลิตต่ําที่สุด

ประมาณ 5.41 และ 1.34 

บาท/กิโลกรัม สาํหรับ

กรณีเศษพลาสติกจากขวด

และฝาขวดขนาด 9 

มิลลเิมตร ตามลาํดับ 

      10.4 ต�นทุนการผลิต

ของต�นแบบอุตสาหกรรม

ผลิตเมด็พลาสติกขนาด

เล็กนี้มีค6าเท6ากับ 15.27 

และ 10.77 บาท/กิโลกรัม 

สําหรับการผลิตเม็ด

พลาสติกจากขวดและฝา

ขวด ตามลาํดับ 

ขนาดเล็กว6า 

100 ตาราง

เมตร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการหลอม

ขึ้นรูปเม็ด

พลาสติก 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู�เชิงรุกเพื่อส6งเสริมสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาํหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาที่จบไม6ตรงวุฒิชั้นประถมศึกษาปKที่1-3จังหวัดเพชรบุรี (70,000) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 70,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 7 การศึกษาภูมิปNญญาช6างเขียนจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช6างเมืองเพชร สู6การสร�างสรรค+ศิลปะร6วมสมัย (99,000) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

- - - - 99,000.00 39,600.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาระบบฐานข�อมูลมรดกภูมปิNญญาทางวัฒนธรรมงานช6างฝKมือดั้งเดิม : ช6างทองสกุลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (100,000) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
- - - - 100,000.00 40,000.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 9 การบูรณาการการเรยีนการสอนกับงานวิจัยเรื่อง การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการการท6องที่ยวของสมาชิกชุมชนตําบลบ�านในดง อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส6งเริมการท6องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ�านในดง (10,000) คณะวิทยาการจัดการ  
1.โครงการ/กิจกรรม การบูรณาการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยเรื่อง การยกระดับขีด
ความสามารถในการจัดการท6องเที่ยวของ
สมาชิกชุมชนตําบลบ�านในดง อําเภอท6ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส6งเสริมการท6องเที่ยว
ชุมชนสราญวิถีของดีบ�านในดง 

2.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
บูรณาการผลการวิจัยเรื่อง การยกระดับขีด
ความสามารถในการจัดการท6องเที่ยวของ
สมาชิกชุมชนตําบลบ�านในดง อําเภอท6ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส6งเสริมการท6องเที่ยว
ชุมชนสราญวิถีของดีบ�านในดงกับรายวิชาใน
การจัดการเรยีนการสอนของสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร+ 

3. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

จํานวนสื่อ/ ผลิตภัณฑ+

ส6งเสริมการท6องเที่ยว  

4. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

นักศึกษาสามารถ

ประยุกต+ใช�ความรู� 

ความคิดอย6าง

สร�างสรรค+ 

5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

                                               

1. เชิงปริมาณ 

1.1 จํานวนสื่อ/ ผลิตภัณฑ+ส6งเสรมิการท6องเที่ยว 1 

รูปแบบ 

 

2.เชิงคุณภาพ 

1.2 นักศึกษาสามารถประยุกต+ใช�ความรู� ความคิด

อย6างสร�างสรรค+ มีคณุภาพอยู6ในระดับดีขึ้นไป 

สามารถนําไปใช�งานได�จริง 

 

3. เชิงเวลา  

1.3 โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  ไตร

มาส 3 

 

4. เชิงต�นทุน  

1.4 ค6าใช6จ6ายในการดําเนินโครงการ  10,000 บาท 

 

6.งบประมาณ  ได�รับจัดสรร10,000บาท เบิกจ6ายจริง 
10,000  

10,000.00 10,000.00 7. ผลการดําเนินงาน การดําเนินงานเสร็จสิ้นได�ผลตาม

วัตถุประสงค+ ได�สื่อส6งเสรมิการท6อเที่ยวตลาดชุมชน

และส6งมอบแด6ชุมชนเพื่อนําไปใช�ประโยชน+เป7นที่

เรียบร�อย 

 

8. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

  การพัฒนาต�องเกิดจาก

ความต�องการของชุมชน 

และนวัตกรรมที่ได�ต�อง

สามารถนําไปใช�ประโยชน+

ได�จริง  

9. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 การระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 

  

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผ6านเทคโนโลยีคลาวด+สําหรับนักศึกษาปรญิญาตรีเพื่อส6งเสริมการสร�างนวัตกรรมการศึกษา (50,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1. ยุทธศาสตร+ที่  4 ยุทธศาสตร+การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

2. โครงการหลัก โครงการวิจัยตามพันธกิจ
มหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลัยสเีขียว, 

มหาวิทยาลยัดิจิทัล, การเรียนการสอน) 
  โครงการ/กิจกรรม .การพัฒนารปูแบบการ
เรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรยีนรู�แบบการสร�าง
ความรู�นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผ6าน
เทคโนโลยีคลาวด+สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี
เพื่อส6งเสริมการสร�างนวัตกรรมการศึกษา 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

1. เพื่อสังเคราะห+กรอบแนวคิดรูปแบบการ
เรียนรู�ด�วยทฤษฎีการเรยีนรู�แบบการสร�าง

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

จํานวนผลงานวิจัย / 

จํานวนชุด

โครงการวิจัย 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome)  

นักศึกษาได�รบัการ

ส6งเสริมพัฒนาทักษะ

การสร�างนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

      1. รูปแบบการเรยีนรู�ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบ

การสร�างความรู�นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผ6าน

เทคโนโลยีคลาวด+สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรเีพื่อ

ส6งเสริมการสร�าง 1 ชิ้น 

      2. นวัตกรรมการศึกษาไปใช�ในการเรยีนการสอน

ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 

12 ขิ้น 

 

จํานวนนวัตกรรมสื่อการสอน 

      3. ตีพิมพ+เผยแพร6งานวิจัยในงานประชุมวิชาการ

50,000.00 20,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 ได�รูปแบบจํานวน 1 รูปแบบ ที่ผ6านการประเมินผล

โดยผู�ทรงคุณวุฒิ  

 ได�ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 12 ชิ้นงาน  

 

ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80.00 

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียน

การสอน 1 เรื่อง  

   3. จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา  

  11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 ปNญหาจากภาย

วิกฤตCOVID-19 

ส6งผลกระทบต6อ

การดําเนินการ

วิจัยในเรื่องของ

เวลา ซึ่งการวิจัย

ยังคงสามารถ

ดําเนินการวิจยัได�

แต6ทําล6าช�าไม6

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ความรู�นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผ6าน
เทคโนโลยีคลาวด+สาํหรับนักศึกษาสาขา
ปริญญาตรเีพื่อส6งเสริมการสร�างนวัตกรรม
การศึกษา 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วยทฤษฎี
การเรยีนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและการ
เชื่อมโยงความรู�ผ6านเทคโนโลยีคลาวด+สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรเีพื่อส6งเสริมการสร�าง
นวัตกรรมการศึกษา 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู�ด�วยทฤษฎี
การเรยีนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและการ
เชื่อมโยงความรู�ผ6านเทคโนโลยีคลาวด+สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรเีพื่อส6งเสริมการสร�าง
นวัตกรรมการศึกษา 

4. เพื่อนํารูปแบบการเรียนรู�ด�วยทฤษฎีการ
เรียนรู�แบบการสร�างความรู�นิยมและการ
เชื่อมโยงความรู�ผ6านเทคโนโลยีคลาวด+สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรเีพื่อส6งเสริมการสร�าง
นวัตกรรมการศึกษาไปใช�ในการเรยีนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุร ี

5. เพื่อประเมินทักษะด�านการเรยีนรู�และ
นวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนผ6านการเรยีนรู�
ด�วยทฤษฎีการเรียนรู�แบบการสร�างความรู�
นิยมและการเชื่อมโยงความรู�ผ6านเทคโนโลยี
คลาวด+สําหรับนักศึกษาปรญิญาตรีเพื่อ
ส6งเสริมการสร�างนวัตกรรมการศึกษา 

ระดับชาต ิ3 ฉบับ (บทความ) 

      4. ตีพิมพ+เผยแพร6งานวิจัยในวารสารทางวิชาการ

อย6างน�อยในระดับชาติ TCI กลุ6มที่ 2 1 ฉบับ  

7.2 เชิงคุณภาพ 

    1. ความพึงพอใจที่มีต6อรปูแบบการเรยีนรู�ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไม6น�อยกว6า 3.5 

    2. ผลงานวิจัยได�รับการนําไปใช�ประโยชน+ อย6าง

น�อย 1 หน6วยงาน 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 50 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 50,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 20,000 คงเหลือ    30,000  บาท 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากติดสถานการณ+โควิด 19 

เป7นไปตามแผน

ระยะเวลาที่

กําหนด  

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูโดยใช�การเรียนรู�แบบสะท�อนตนเองผ6านวีดิทัศน+ (56,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
4.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะด�านการจัดการเรียนรู�
วิทยาศาสตร+ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร+  
4.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ด�านการจัดการเรียนรู�วิทยาศาสตร+ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร+ด�วยการใช�
การสะท�อนคิดผ6านวิดีทัศน+  

 5.1 ด�านองค+ความรู�  

(1) ได�รูปแบบที่

เหมาะสมในการ

พัฒนาสมรรถนะด�าน

การจัดการเรยีนรู�ของ

ครูในศตวรรษที่ 21  

(2) ได�แนวทางในการ

จัดการเรียนรู�ใน

หลักสตูรการผลิตครู  

5.2 ได�บทความ

รูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะด�านการ

จัดการเรียนรู�ของ

นักศึกษาครู  

7.1 เชิงปริมาณ  

1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด�านการจัดการ

เรียนรู�ของนักศึกษาครู 1 ชิ้น  

2. เผยแพร6งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 

1 ฉบับ  

3. บทความงานวิจัยในวารสารทางวิชาการอย6างน�อย

ในระดับชาติ TCI กลุ6มที่ 2 /1 ฉบับ  

 

7.2 เชิงคุณภาพ ผลงานวิจัยได�รับการนําไปใช�

ประโยชน+ อย6างน�อย 1 หน6วยงาน  

 

56,000.00   1. เครื่องมือที่ใช�รวบรวมข�อมลูซึ่งผ6านการตรวจจาก

ผู�เชี่ยวชาญแล�ว  

2. ได�แผนการจัดการเรียนรู�ที่ใช�ในการพัฒนาสมรรถนะ

ด�านการสอนของนักศึกษา  

3. ได�ข�อมลูจากแบบวัดความเข�าใจในระยะที่ 1  

 

ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80.00 

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียน

การสอน 1 เรื่อง  

  ปNญหาจากวิกฤต 

COVID-19 ส6งผล

กระทบต6อการ

ดําเนินการวิจยัใน

เรื่องของเวลา ซึ่ง

การวิจัยยังคง

สามารถ

ดําเนินการวิจยัได�

ในบางส6วน แต6ทํา

ล6าช�าไม6เป7นไป

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

วิชาการในวารสาร

ระดับชาต/ินานาชาต ิ 

5.3 นําเสนอผลงานใน

รูปแบบโปสเตอร+ใน

งานประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ินานาชาต ิ 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 56,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 22,400 บาท คงเหลือ 33,600 บาท  

   3. จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากตดิสถานการณ+โควิด 19 

ตามแผน

ระยะเวลาที่

กําหนด 

กิจกรรมที่ 12 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต6อการขยายพันธุ+เอื้องทองในหลอดทดลอง กับการเรียนการสอนในรายวิชาอนุกรมวิธานพืช (6,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
    6,000.00 6,000.00 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80.00 

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียน

การสอน 1 เรื่อง  

   3. จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากตดิสถานการณ+โควิด 19 

   

กิจกรรมที่ 13 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง องค+ประกอบทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารของข�าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรีบูรณาการการเรยีนการสอนกับรายวิชา ชีววิทยาของเซลล+ (6,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
    6,000.00 6,000.00 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80.00 

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียน

การสอน 1 เรื่อง  

   3. จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากตดิสถานการณ+โควิด 19 

   

กิจกรรมที่ 14 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การใช�เครื่องหมายบาร+โค�ดดีเอ็นเอในการจําแนกชนิดของตาล บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาของเซลล+ (6,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 
    6,000.00 6,000.00 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80.00 

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียน

   



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

การสอน 1 เรื่อง  

   3. จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากตดิสถานการณ+โควิด 19 

กิจกรรมที่ 15 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง พรรณไม�น้ําในสวนพฤกษศาสตร+เพชรวนาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 2 (6,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
    6,000.00 6,000.00 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80.00 

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียน

การสอน 1 เรื่อง  

   3. จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากตดิสถานการณ+โควิด 19 

   

กิจกรรมที่ 16 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงภาหะถ6ายละอองเรณูของตาลกับการเรยีนการสอนในรายวิชาสตัววิทยา (6,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
    6,000.00 6,000.00 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80.00 

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียน

การสอน 1 เรื่อง  

   3. จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากตดิสถานการณ+โควิด 19 

   

กิจกรรมที่ 17 การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความผันแปรในส6วน 5 upstreamของยีนมยัโอสแตตินในกระบือปลักไทย (Bubalus bubalis) บูรณาการกับการเรยีนการสอนในรายวิชาสัตววิทย+ (6,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
    6,000.00 6,000.00 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80.00 

   



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

   2. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปบูรณาการกับการเรียน

การสอน 1 เรื่อง  

   3. จํานวนรายวิชาที่นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 1 รายวิชา  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากตดิสถานการณ+โควิด 19 

กิจกรรมที่ 18 การบูรณาการวิจัยกับศูนย+วัฒนธรรมไทยทรงดําเพชรบุรี (10,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1. เพื่อนําผลงานวิจยัไปบริการวิชาการร6วมกับ
ศูนย+วัฒนธรรมไทยทรงดําเพชรบุร ี 

2. เพื่อเป7นการประชาสมัพันธ+เอกลักษณ+
อาหารท6องถิ่นเพชรบุรีให�นักท6องเที่ยวได�รู�จัก  

ตํารับอาหารท�องถิ่น

เพชรบุรี  

รายได�จากการนําเอา

ตํารับอาหารไปใช�ใน

การจัดกิจกรรมอาหาร

ท�องถิ่นเพชรบุรี  

1. รายได�จากการจัดกิจกรรม ไม6น�อยกว6าร�อยละ 5  

2. นํางานวิจัยไปใช�ประโยชน+กับชุมชน 1 ชุมชน  

3. ความพึงพอใจของสมาชิกศูนย+วัฒนธรรมไทยทรง

ดํา  

10,000.00 10,000.00 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนงานวิจัย /งานสร�างสรรค+ ที่สร�างองค+

ความรู� หรือนวัตกรรม ที่นําไปใช�ประโยชน+ด�วยการบูร

ณาการศาสตร+พระราช 1 เรื่อง  

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอของสมาชิกกลุ6มไทยทรงดําที่มีต6อ

กิจกรรมการบริการวิชาการ ร�อยละ 3.51 

  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินงานแล�วเสรจ็ตามแผนที่ตั้งไว� แต6ล6าช�ากว6า

กําหนด เนื่องจากตดิสถานการณ+โควิด 19 

      

กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมต�นแบบแอปพลิเคชั่นตรวจสอบการเข�าชั้นเรยีนโดยใช�เทคโนโลยจีดจําใบหน�า (90,000.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- - - - 90,000.00 36,000.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 20 สนับสนุนโครงการวิจัย R2R (220,000.00) สถาบันวิจัยและส6งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อสนับสนุนโครงการวิจยั R2R ของบุคลากร
สายสนับสนุน  

จํานวนงานวิจัยที่ได�รับ

เงินสนับสนุน จํานวน 

15 เรื่อง  

ได�ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถ

นําไปใช�ประโยชน+ใน

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนงานวิจัย 15 เรื่อง / 18 เรื่อง  

 

7.2 เชิงคุณภาพ จํานวนงานวิจัยที่สามารถนําไปใช�

ประโยชน+ในการปกิบัติงานประจําของบุคลากรสาย

สนับสนุน 15 เรื่อง 

 

7.3 เชิงเวลา 12 เดือน ปKงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

7.4 เชิงงบประมาณ 220,000  

220,000.00 76,800.00 1) มีงานวิจัยที่เสนอขอรับงบประมาณและผ6านการ

พิจารณา จํานวน 18 เรื่อง  

  นักวิจัยยังมี

ความรู�ความ

เข�าใจและ

ประสบการณ+ใน

การทําวิจัยน�อย  

ควรมีการ

กํากับติดตาม

นักวิจัยเป7น

ระยะ และควร

มีระบบพี่เลี้ยง  

กิจกรรมที่ 21 การพัฒนาเส�นทางการท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะริด (100,000.00) คณะครศุาสตร+  
กิจกรรม การพัฒนาเส�นทางการท6องเที่ยวเชิง เปGาหมายเชิงผลผลติ เปGาหมายเชิงผลลัพธ+ เชิงปริมาณ 100,000.00 40,000.00 ผลการดําเนินงาน องค+ความรู�และบทเรียนที่     



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

วัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลดัถิ่นในสิงขร-
ตะนาวศรีและมะรดิ 

วัตถุประสงค+ 
1. การศึกษาศักยภาพของแหล6งท6องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลดัถิ่นในสิงขร-
ตะนาวศรีและมะรดิ 

2. การพัฒนาเส�นทางท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนคนไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรี
และมะริด 

(Output)  

- เส�นทางท6องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชน

คนไทยพลดัถิ่นใน

สิงขร-ตะนาวศรีและ

มะริด 

(Outcome)  

- ชุมชนในเส�นทาง

ท6องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชน

คนไทยพลดัถิ่นฯ มี

รายได�จากการ

ท6องเที่ยว 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย 

และผลการดําเนินงาน 

- มีเส�นทางการท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคน

ไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะรดิ จํานวน 1 

เส�นทาง 

 

เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของนักท6องเที่ยวต6อแหล6งท6องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลัดถิ่นในสิงขร-

ตะนาวศรีและมะรดิในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป7น

ร�อยละ 80 

 

เชิงเวลา 

- มีการดําเนินการได�ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

เชิงงบประมาณ 

- 100,000 

 

งบประมาณ   

ได�รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ6ายจริง 40,000  บาท 

คงเหลือ  60,000 บาท 

- ได�ดําเนินการศึกษาศักยภาพของแหล6งท6องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชนคนไทยพลดัถิ่นในสิงขร-ตะนาว

ศรีและมะริด และได�มีการพัฒนาเส�นทางท6องเที่ยว

ของชุมชนคนไทยพลัดถิ่นในสิงขร-ตะนาวศรีและมะรดิ

เรียบร�อยแล�ว และกําลังวิเคราะห+ข�อมูลเพื่อจัดทํา

รายงานผลการวิจยั 

ได�รับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

- ศักยภาพของแหล6ง

ท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนคนไทยพลัดถิ่น

ในสิงขร-ตะนาวศรีและ

มะริด พบว6า มีชุมชนคน

ไทยพลัดถิ่นจํานวน 14 

ชุมชน และได�จดัเป7น

เส�นทางท6องเที่ยว 1 

เส�นทาง เรียกว6า 

“เส�นทางท6องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชนไทย

พลัดถิ่นสิงขร-ตะนาวศรี” 

โดยใช�เวลา 2  

กิจกรรมที่ 22 การเพิ่มมลูค6าเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสู6การผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า (100,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ชื่อโครงการวิจัย  

การเพิ่มมลูค6าเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้ง
ทางการประมงสู6การผลติอาหารเลี้ยงปูม�า 

          Added value of shellfish flesh from 
fishery waste to produce blue swimming crab  
          (Portunus pelagicus) feed 

2. ชื่อผู�วิจัย  นางสาวทิพย+สุดา ชงัดเวช  

3. หน6วยงานที่สังกัด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  

หมายเลขโทรศัพท+ 084 111 4579  e-mail 

boat0309@windowslive.com  

4. ผู�ร6วมวิจยั จํานวน 1 คน ได�แก6 
        4.1 ชื่อ ผศ.ดร. รุ6งกานต+ กล�าหาญ  สังกัด 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

5. ได�รับอนุมัติจดัสรรงบประมาณ ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวนเงิน 100,000 

บาท 

6. ระยะเวลาทําการวิจัย  1  ปK เริม่สัญญาวันที่ 
1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

7. ประเภทของการวิจัย 

 8.1 วัตถุประสงค+ของ

แผนงานวิจัย/

โครงการวิจัย  

      เพื่อนําเนื้อหอย

จากเศษเหลือทิ้ง

ทางการประมง มา

เป7นวัตถุดิบแหล6ง

โปรตีน และหาระดับที่

เหมาะสมในการ

ทดแทนแหล6งโปรตีน

หลักสําหรับการผลิต

อาหารเลี้ยงปูม�า เพื่อ

เป7นการนําเศษเหลือ

ทิ้งจากการประมงมา

ใช�ให�เกิดประโยชน+ 

และเป7นแนวทางใน

การลดต�นทุนการผลติ 

ตลอดจนเป7นแนวทาง

        8.1 การดําเนินงานที่ผ6านมา (แสดงตารางเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได�ระบุ

ไว�ในสัญญากับงานวิจัยที่ได�ดําเนินการจริงในรูปของ

แผนการดาํเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

ว6ามีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัตติามลาํดับอย6างไร) 

 วัตถุประสงค+ของแผนงานวิจัย  วัตถุประสงค+ของแผน

งานวิจัยที่แล�วเสร็จ 

 เพื่อศึกษาถึงความเป7นไปได�ของการใช�เนื้อหอยจาก

เศษเหลือทิ้งทางการประมงในการผลิตอาหารปูม�า  - มี

ความเป7นไปได�ในการนําเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้ง

ทางการประมงมาผลิตเป7นอาหารปูม�าแบบเมด็จม

สําเรจ็รูป  

เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของการใช�เนื้อหอยจาก

เศษเหลือทิ้งทางการประมงทดแทนแหล6งโปรตีนใน

การผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า - ได�ระดบัที่เหมาะสมของ

การใช�เนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมง

ทดแทนแหล6งโปรตีนในการผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า 

เพื่อเพิ่มมูลค6าเศษเหลือทิ้งทางการประมง - เนื้อหอย

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ð การวิจัยพื้นฐาน     ð   การวิจัยประยุกต+      
ð   งานวิจัยเชิงปฏิบัติ     ð  อื่น 
ๆ…………………….. 
8. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก�าวหน�า
ของการวิจัย 

ในการพัฒนาการผลิต

อาหารเลี้ยงปูม�าเชิง

พาณิชย+ต6อไป 

เศษเหลือทิ้งจากการประมงมีมลูค6าเพิ่มขึ้น เช6น มี

เกษตรกรผู�เลี้ยงสตัว+น้ํานําไปเป7นวัตถุดิบในการผลิต

อาหารสตัว+น้ํา หรือนําไปให�สัตว+น้ํากินโดยตรง 

ð  ได�ดําเนินงานตามแผนที่วางไว�  ð  ไม6สามารถ

ดําเนินงานตามแผนที่วางไว�  
 

 ขณะนี้งานวิจัยได�ดําเนินไปแล�วประมาณ (ร�อยละ) 50 

ของงานทั้งหมด 

 8.1.1 มีงานที่เป7นไปตามแผนงานวิจัย คือ  

             - ได�เนื้อหอยเศษเหลือทิ้งจากการประมงถูก

นํามาใช�ประโยชน+/เพิ่มมลูค6า โดยการเป7นวัตถุดบิใน

การผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า (เอกสารแนบที่ 1) 

             - นําเนื้อหอยเศษเหลือทิ้งจากการทําประมง 

มาเป7นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเลี้ยงปูม�า และได�ผลติ

อาหารเลี้ยงปูม�าสําหรับการดําเนินงานวิจัย (เอกสาร

แนบที่ 2)  

             - จัดทําระบบเลีย้งแบบน้ําหมุนเวียน (คอนโด) 

(เอกสารแนบที่ 3) 

   - นําอาหารทดลองแต6ละชุดการทดลองส6งตรวจ

วิเคราะห+โภชนาการ ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร+ คณะ

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ (อยู6ระหว6างรอผล

การวิเคราะห+) 

   - ปูม�ายอมรับอาหารเม็ดจมสําเรจ็รูปที่ใช�ใน

การศึกษาวิจัย (เอกสารแนบที่ 4) 

 8.1.2 มีงานที่ไม6เป7นไปตามแผนงานวิจัย  

             การดาํเนินงานไม6เป7นไปตามระยะเวลาที่

กําหนด   

         เนื่องจาก  

- สถานการณ+วิกฤตการณ+จากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 ทําให�ไม6สามารถเข�ามาดําเนินงานในช6วง 26 

มีนาคม –  30 เมษายน 2563 ภายในมหาวิทยาลยั ฯ ได� 

และไม6สามารถส6งอาหารทดลองไปวิเคราะห+

โภชนาการอย6างละเอียดได�   

         ได�มีการเปลีย่นแปลง/แก�ไขการศึกษาวิจัย โดย  

                  - จัดเตรียมอุปกรณ+เพื่อจัดทําระบบการ

เลี้ยงที่บ�าน ประสานงานกับชาวประมงในการรวบรวม

หอยและเนื้อหอยเศษเหลือทิ้งจากการประมงและเมื่อ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ได�เนื้อหอยมา นํามาแช6แข็งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา  

                  - มีการวิเคราะห+โภชนาการแบบง6าย 

เพื่อให�สามารถคํานวณปริมาณเนื้อหอยเศษเหลือทิ้ง

จากการประมงที่จะใส6เป7นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงปูม�า 

8.2 คําชี้แจงเกี่ยวกับปNญหาและ/หรืออุปสรรค (ถ�า

มี)....................................- ................................................... 
 

 8.3 ระบุรายละเอียดที่ได�แก�ไขปรบัปรุงตาม

ข�อเสนอแนะของผู�ประเมิน (ถ�ามี)......... –  

 8.4 งบประมาณที่ได�ใช�จ6ายไปแล�วนับตั้งแต6เริม่ทําการ

วิจัยเป7นเงินทั้งสิ้น.............40,000 .........................บาท 

 8.5 งานตามแผนงานวิจยั/โครงการวิจัยที่จะทําต6อไป  

      - ดําเนินการทดลองเพื่อทราบอัตราการ

เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการลอกคราบ  

 อัตราการแลกเนื้อของปูม�า  

      - เมื่อสิ้นสดุการทดลอง จะดาํเนินการส6งตัวอย6างปู

ม�าวิเคราะห+โภชนาการ เพื่อทราบ โปรตีนที่เพิ่มขึ้นใน 

ปูม�า และวิเคราะห+ผลการทดลอง 

      - ดําเนินการจัดทํารูปเล6มรายงาน และหรือส6งการ

เผยแพร6งานวิจยั 

8.6 แผนการส6ง (ร6าง) เล6มงานวิจัย  

 ð ส6ง (ร6าง) เล6มงานวิจัยแล�ว เมื่อวันที่. ............ 

 ð คาดว6าจะส6ง (ร6าง) เล6มงานวิจยั ในวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2563  

 

8.7 แผนการส6งการเผยแพร6ผลงานวิจัย  

 ð ได�รับหนังสือตอบรับ/ผ6านการเผยแพร6ผลงานวิจัย

แล�ว เมื่อวันที่............  

 ð คาดว6าจะส6งเผยแพร6ผลงานวิจัย ในวันที่ 15 ตุลาคม 
2563 

กิจกรรมที่ 23 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู�สังคมศึกษาตามแนวทางศาสตร+พระราชาเพื่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (150,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
- - - - 150,000.00 60,000.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 24 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของแหล6งท6องเที่ยวชายหาด กรณีศึกษา หาดเจ�าสาํราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (50,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 50,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 25 การพัฒนาสื่อสร�างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุตําบลสมอพลอื อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี(50,000.00) คณะวิทยาการจัดการ  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

1.โครงการ/กิจกรรม   การพัฒนาสือ่สร�าง
เสรมิสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ
ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

2.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม  

         2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป�ดรับ
ข6าวสาร ปNญหาด�านโรคและพฤติกรรมอัน
เสี่ยงต6อการเกิดการเจ็บป}วยในชีวิตประจําวัน
ของผู�สูงอายุ ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด 
จังหวัดเพชรบุร ี

  2.2 เพื่อพัฒนาสื่อสร�างเสริมสุขภาพ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู�สูงอาย ุ

ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

  2.3 เพื่อประเมินสื่อสร�างเสรมิสุขภาพ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู�สูงอาย ุ

ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัด
เพชรบุร ี

 

3. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) สื่อ

สร�างเสริมสุขภาพที่

พัฒนาจากการวิจัย

สามารถนําไปใช�งานได�

จริง 

4.ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดําเนินงาน 

  ตัวชี้วัดความสําเร็จ       ค6าเปGาหมาย 

เชิงปริมาณ  

 จํานวนสื่อส6งเสรมิสุขภาพ       1 ชุด 

เชิงคุณภาพ 

ผู�สูงอายุตาํบลสมอพลือสามารถนําสื่อที่พัฒนาจาก

การวิจัยไปใช�เป7นแนวทางในการดแูลสุขภาพ     

สามารถนําไปใช�งานได�จริง 

เชิงเวลา  

โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด              

มีนาคม 2564 

เชิงต�นทุน  

ค6าใช6จ6ายในการดําเนินโครงการ     50,000 บาท 

 

5.งบประมาณ  ได�รับจัดสรร50,000บาท เบิกจ6ายจริง 

50,000 คงเหลือเบิกจ6ายงวดที่ 2- 3  

50,000.00 20,000.00 6.ผลการดําเนินงาน ประเมินสื่อสร�างเสริมสุขภาพ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู�สูงอายุ 

ตําบลสมอพลือ อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี สรุป

และจัดทําเล6มวิจัย 

 

7. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

  การพัฒนาต�องเกิดจาก

ความต�องการของชุมชน 

และนวัตกรรมที่ได�ต�อง

สามารถนําไปใช�ประโยชน+

ได�จริง  

8. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน การ

ระบาดของไวรัส

โควิด-19 

  

กิจกรรมที่ 26 การพัฒนาผลติภณัฑ+ผงโรยข�าว (ฟูริคาเกะ) เสรมิสาหร6ายพวงองุ6น เพื่อสุขภาพ (100,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ+ผงโรยข�าว
ปลา(ฟูริคาเกะ)เสริมสาหร6ายพวงองุ6น 

(Caolerpalentillifera J. Agardh) 

2. โครงการวิจยัตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 
(มหาลัยสีเขียว, มหาลัยดจิิทัล, การเรียนการ
สอน) 
3. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผงโรย
ข�าวปลาเสริมสาหร6ายพวงองุ6น 

 2. เพื่อทดสอบการยอมรับของผู�บริโภคต6อ
ผลิตภณัฑ+ผงโรยข�าว 

 3. เพื่อศึกษาคุณค6าทางโภชนาการของผงโรย
ข�าวปลาเสริมสาหร6ายพวงองุ6น 

4. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)......ได�

สูตรและกระบวนการ

ผลิตผงโรยข�าวปลา

เสรมิสาหร6ายพวงองุ6น 

5. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

........มีผู�ประกอบการ

นําสูตรผลโรยข�าวไป

ผลิตเชิงการค�า 1 ราย 

  100,000.00 40,000.00 6. ผลการดําเนินงาน 

    เริ่มทํางานวิจัยไปร�อยละ 70 เหลือ การทดสอบ

ผู�บริโภค 100 คน และการส6งตัวอย6างไปวิเคราะห+ 

คุณค6า ทางโภชนาการ 

7. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

 สูตรและกระบวนการผลิต

ผงโรยข�าวปลาเสรมิ

สาหร6ายพวงองุ6น 

8. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 ติดปNญหาการป�ด

มหาวิทยาลยั

เนื่องจาการแพร6

ระบาดของ โรค 

โควิด-19  จึงทําให�

งานวิจัยล6าช�า  

  

กิจกรรมที่ 27 การพัฒนาผลติภณัฑ+คาราเมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรทีอร+ทเพาช+ (150,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
4.1 ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความ
ต�องการของผู�บริโภคที่มีต6อผลติภณัฑ+คารา
เมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรีทอร+ทเพาช+  
4.2 เพื่อพัฒนาสูตรคาราเมลน้ําตาลโตนดที่

5.1 เกิดผลิตภัณฑ+คารา

เมลน้ําตาลโตนดบรรจุ

ในรีทอร+ทเพาช+ที่

สามารถนําผลิตภณัฑ+

คาราเมลน้ําตาลโตนด

บรรจุในรีทอร+ทเพาช+

7.1 เชิงปริมาณ  

- จํานวนผลิตภัณฑ+คาราเมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรี

ทอร+ทเพาช+ 1,000 ถุง ผลอยู6ระหว6างการศึกษา

150,000.00 60,000.00 9.1 ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความต�องการของ

ผู�บริโภคที่มีต6อผลติภณัฑ+คาราเมลน้ําตาลโตนดบรรจุ

ในรีทอร+ทเพาช+ (ดําเนินการเสร็จสิน้แล�ว)  

10.1 ทราบถึงข�อมูล

เบื้องต�นของผู�ทํา

แบบสอบถาม พฤติกรรม 

ขณะนี้เกิด

เหตุการณ+วิกฤต

การแพร6กระจาย

หากเหตุการณ+

วิกฤตการ

แพร6กระจาย



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เหมาะสม สําหรับผลิตผลติภณัฑ+คาราเมล
น้ําตาลโตนดสําเร็จรูป  

4.3 เพื่อศึกษาสภาวะการให�ความร�อนที่
เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ+คาราเมล
น้ําตาลโตนดบรรจุในรีทอร+ทเพาช+ และ
ทดสอบทางด�านเคมี กายภาพ และจุลินทรยี+  
4.4 เพื่อศึกษาการยอมรับของผู�บรโิภคที่มีต6อ
ผลิตภณัฑ+คาราเมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรี
ทอร+ทเพาช+  
4.5 เพื่อพัฒนาออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ+ และ
ต�นทุนการผลิตผลติภณัฑ+คาราเมลน้ําตาล
โตนดบรรจุในรีทอร+ทเพาช+  

ผู�บริโภคยอมรับ 

จํานวน 1,000 ถุง  

5.2 ตีพิมพ+เผยแพร6

งานวิจัยในวารสารทาง

วิชาการอย6างน�อยใน

ระดับชาติ TCI กลุ6มที่ 2 

จํานวน 1 ฉบับ  

ไปต6อยอดสู6เชิง

พาณิชย+ โดยสร�าง

รายได�และส6งเสรมิ

ภาพลักษณ+ให�กับ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี  

ทดลอง  

- ตีพิมพ+เผยแพร6งานวิจัยในวารสารทางวิชาการอย6าง

น�อยในระดับชาติ TCIกลุ6มที่ 2 1 ฉบับ ผลอยู6ระหว6าง

การศึกษาทดลอง  

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

- คะแนนความพึงพอใจของผู�ทดสอบผลิตภัณฑ+คารา

เมลน้ําตาลโตนดบรรจุในรีทอร+ทเพาช+ ไม6น�อยกว6า 

4.00 (ชอบมาก) ผลอยู6ระหว6างการศึกษาทดลอง  

 

7.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ไตรมาส 4 อยู6ระหว6างการศึกษาทดลอง 

(ไตรมาส 2)  

 

7.4 เชิงงบประมาณ - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ 150,000 บาท เบิกงวดที่ 1 ร�อยละ 

40 (60,000 บาท)  
 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 30  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 150,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 60,000 บาท คงเหลือ 90,000 บาท  

9.2 พัฒนาสูตรคาราเมลน้ําตาลโตนดที่เหมาะสม 

สําหรับผลติผลิตภัณฑ+คาราเมลน้ําตาลโตนดสําเร็จรูป 

(อยู6ระหว6างดําเนินการ)  

ทัศนคติ และความ

ต�องการของผู�บริโภคที่มี

ต6อผลติภณัฑ+คาราเมล

น้ําตาลโตนดบรรจุในรี

ทอร+ทเพาช+ ซึ่งได�รับการ

ตอบรับของผู�บรโิภคที่มตี6อ

ผลิตภณัฑ+ในเชิงบวก มี

ความสนใจในผลิตภัณฑ+คา

ราเมลน้ําตาลโตนดบรรจุ

ในรีทอร+ทเพาช+หากมีการ

ผลิตออกมาจําหน6ายจริง 

เพราะจะทําให�เกิด

ผลิตภณัฑ+ใหม6ที่ยังไม6เคยมี

ในท�องตลาด และสามารถ

เก็บรักษาไว�ได�นานอีกด�วย  

10.2 อยู6ระหว6างการศึกษา

ทดลองหาสตูรที่เหมาะสม

สําหรับผลติผลิตภัณฑ+คา

ราเมลน้ําตาลโตนด

สําเรจ็รูป ซึ่งขณะนี้ได�ทํา

การทดลองเปรียบเทียบ

ตัวอย6างทั้ง 4 สูตร ได�แก6 

สูตรควบคุม (สตูรทาง

การค�าที่ไม6ใส6สารปGองกัน

การตกผลึกของน้ําตาล) 

สูตรที่ใส6สารปGองกันการ

ตกผลึกของน้ําตาล สูตรที่

ใส6ช�อคโกแลตขาวแต6ไม6ใส6

สารปGองกันการตกผลึก

ของน้ําตาล และสตูรที่

ใส6ช�อคโกแลตขาวและใส6

สารปGองกันการตกผลึก

ของน้ําตาล และกําลัง

ทดสอบหาความชอบของ

ผู�บริโภคที่มีต6อตัวอย6างทั้ง 

4 สูตรการทดลอง เพื่อ

ของเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-

19) ทําให�

สถานศึกษาที่เป7น

สถานที่ศึกษา

ทดลองหลักไม6

สามารถเข�าใช�

งานได� ประกอบ

กับการเดินทาง

เพื่อส6งตัวอย6างไป

ทดสอบ

ผลิตภณัฑ+/

ตัวอย6าง ไม6

สามารถทําได�ใน

ขณะนี้ จึงทําให�

การดําเนินการ

ต�องชะลอออกไป

จนกว6าเหตุการณ+

วิกฤตนี้จะ

คลี่คลาย  

ของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2,019 

(COVID-19) 

คลี่คลายแล�ว 

ผู�ทําการศึกษา

ทดลองจะเร6ง

ดําเนินการ 

ดังต6อไปนี้  

12.1 ศึกษา

สภาวะการให�

ความร�อนที่

เหมาะสมใน

การผลิต

ผลิตภณัฑ+คา

ราเมลน้ําตาล

โตนดบรรจุใน 

รีทอร+ทเพาช+ 

ทดสอบ

ทางด�านเคมี 

กายภาพ และ

จุลินทรีย+  

12.2 ศึกษาการ

ยอมรับของ

ผู�บริโภคที่มี

ต6อผลติภณัฑ+

คาราเมล

น้ําตาลโตนด

บรรจุในรี

ทอร+ทเพาช+  

12.3 พัฒนา

ออกแบบ

ฉลากบรรจุ

ภัณฑ+ของ

ผลิตภณัฑ+คา

ราเมลน้ําตาล

โตนดบรรจุใน

รีทอร+ทเพาช+  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เปรียบเทียบหาสตูรที่

ได�รับการยอมรับของ

ผู�บริโภคสูงที่สุด  

12.4 คํานวณ

ต�นทุนการ

ผลิตผลิตภณัฑ+

คาราเมล

น้ําตาลโตนด

บรรจุในรี

ทอร+ทเพาช+  

12.5 ผลิต

ผลิตภณัฑ+คา

ราเมลน้ําตาล

โตนดบรรจุใน

รีทอร+ทเพาช+

เพื่อ

ออกจําหน6าย

จํานวน 1,000 

ชิ้น 

กิจกรรมที่ 28 การเปรียบเทียบผลระหว6างการใช�ครมีผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู�และการใช�ครีมผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู�ร6วมกับการนวดราชสํานักในผู�ป}าวยข�อเข6าเสื่อม (70,000.00) คณะพยาบาลศาสตร+  
1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    1.1 เพื่อเป7นการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
และเคมีของงวงตาลตัวผู� 
    1.2  เพื่อเป7นการตั้งตํารับครีม ประเมิน
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของครีมผสม
สารสกัดงวงตาลตัวผู� 
    1.3  เพื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวด
และความสามารถในการทํากิจกรรมต6างๆ
ระหว6างกลุ6มอาสาสมัครที่ใช�ครีมผสมสารสกัด
งวงตาลตัวผู�และกลุ6มที่ใช�ครีมผสมสารสกัด
งวงตาลตัวผู�ร6วมกับการนวดราชสาํนัก 

2. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)   

    2.1 ทราบปริมาณ

สารสําคัญที่อยู6ในสาร

สกัดงวงตาลตัวผู�ที่

สกัดด�วยเอทานอล

สําหรับควบคุม

คุณภาพสารสกัด 

    2.2 ได�ครมีผสมสาร

สกัดงวงตาลตัวผู�ที่มี

ลักษณะทางกายภาพ 

ทางเคมีและมีความคง

สภาพที่ด ี

    2.3 ความปลอดภัย

ของครีมผสมสารสกัด

งวงตาลตัวผู�ใน

อาสาสมัครสุขภาพด ี

    2.4 ผลของการใช�

ครีมผสมสารสกัดงวง

3. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome)  

 3.1 ครีมผสมสารสกัด

งวงตาลตัวผู� 

 3.2 ได�ทราบถึงผลของ

การใช�ครีมผสมสาร

สกัดงวงตาลตัวผู�

เปรียบเทียบกับการใช�

ครีมร6วมกับการนวด

แบบราชสํานัก 

4. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

- เปGาหมาย ได�สารสกัดงวงตาลตัวผู�ที่ทราบปรมิาณ

สารสําคัญและได�ครีมผสมสารสกัดงวงตาลตัวผู�ที่มี

คุณภาพสามารถนํามาต6อยอดงานวิจัยได�  ผลการ

ดําเนินงาน ได�สารสกัดจากงวงตาลตัวผู�ที่ใช�เอาทา

นอลเป7นตัวทําละลาย 

เชิงคุณภาพ 

- เปGาหมาย ได�ข�อมูลของสารสําคัญที่อยู6ในสารสกัด

จากงวงตาลตัวผู� ผลการดําเนินงาน  ทราบถึง

ปริมาณสารสําคัญที่อยู6ในสารสกัดงวงตาลตัวผู� 

เชิงเวลา 

-มีนาคม – มิถุนายน ผลการดําเนินงาน มีนาคม – 

มิถุนายน 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 70,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 28,000 บาท คงเหลือ  42,000  บาท 

70,000.00 28,000.00 6. ผลการดําเนินงาน 

     จากการสกัดสารสําคัญจากงวงตาลตัวผู�ด�วยตัวทํา

ละลายเอทานอลตามขั้นตอนการทําวิจัย พบว6าสาร

สกัดที่ได�มสีีน้ําตาลเข�ม เป7นผลึกเหนียว โดยทําการ

สกัดซ้ํา 3 ครั้ง และได�แบ6งสารสกัดไปทดสอบหา

ปริมาณสารสําคัญโดยใช�เทคนิค HPLC พบว6าสารสกัด

งวงตาลตัวผู�พบ peak ที่ Retention time ต6างๆ โดยได�

ตรวจสอบกับข�อมลูของสารต6างๆที่มีอยู6ใน Data base 

 7. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    จากการดําเนินงาน

โครงการทําให�ได�ทราบถึง

ลักษณะทางกายภาพและ

ลักษณะทางเคมีของสาร

สกัดงวงตาลตัวผู� เพื่อที่จะ

ได�นําข�อมลูไปใช�ควบคุม

คุณภาพสารสกัดต6อไป 

8. ปNญหาและ

อุปสรรค  

     - เนื่องจากช6วง

เดือนมีนาคม-

เมษายน เป7นช6วง

ที่เชื้อ Covid-19 

แพร6ระบาด ทําให�

ไม6สามารถ

ดําเนินการวิจยัได�

เต็มเวลา  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ตาลตัวผู�และการใช�

ครีมร6วมกับการนวด

แบบราชสํานักใน

ผู�ป}วยข�อเข6าเสื่อม 

กิจกรรมที่ 29 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี (17,825.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
เพื่อส6งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี 

จํานวนผลงานวิจัย / 

จํานวนชุด

โครงการวิจัย  

โครงการวิจัยได�รับทุน

วิจัยจากแหล6งทุน

ภายนอก  

7.1 เชิงปริมาณ  

1. จํานวนของผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ+เผยแพร6 

18 เรื่อง  

2. จํานวนชุดโครงการวิจัย 1 ชุด  

3. จํานวนคู6มือระบบและกลไกฝ}ายวิจัยฉบับปรับปรุง

แก�ไข 1 เรื่อง  

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

1. ร�อยละของนักวิจัยที่ได�รับการพัฒนา ร�อยละ 80 

ผลการดําเนินงานเท6ากับ ร�อยละ 80  

 

งบประมาณ ได�รับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจ6ายจริง 

19,300 คงเหลือ 10,700 บาท  

17,825.00 17,825.00 ดําเนินการจัดประชุมฝ}ายวิจัยของคณะวิทยาศาสตร+

และเทคโนโลยีไปแล�ว 2 ครั้ง ดําเนินการส6งเสริมพัฒนา

ศักยภาพของนักวิจัย บุคลากรและคณาจารย+ คณะ

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยโีดยไปร6วมงานวันนัก

ประดิษฐ+ มีผู�เข�าร6วมทั้งหมดจํานวน 30 คน ดําเนินการ

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียน

บทความวิจัยทางการศึกษา จํานวน 1 วัน เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ+ 2563 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห�องประชุมศูนย+

วิทยาศาสตร+ และห�องปฎิบัติการคอมพิวเตอร+ โดย

ได�รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย+ ดร.ปรัชญนันท+ นิล

สุข เป7นวิทยากรให�ความรู� ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มี

คณาจารย+จากจากหลายคณะ หลายสาขาวิชาให�ความ

สนใจเข�าร6วมอบรม ได�แก6 คณะวิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ คณะ

ครุศาสตร+ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการ

จัดการ โดยผู�เข�าร6วมอบรมสามารถนําความรู�ที่ได�ไป

ประยุกต+ใช�ในการทําวิจัย และการเรียนการสอนได�

เป7นอย6างด ี

      

กิจกรรมที่ 30 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย+วิจยัแบบบูรณาการ (191,226.00) สถาบันวิจัยและส6งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการพัฒนา
โจทย+วิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรบั
งบประมาณจากแหล6งทุนภายนอก 

ปKงบประมาณ 2564 

ได�ชุดข�อเสนอ

โครงการวิจัยตาม

กรอบการวิจัยของ

แหล6งทุน  

ได�ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถ

นําไปใช�ประโยชน+ใน

การพัฒนาท�องถิ่น จด

ทรัพย+สินทางปNญญา 

ตลอดจนต6อยอดเชิง

พาณิชย+  

7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 จํานวนข�อเสนอชุดโครงการวิจัย 5 ชุด / 5 ชุด 

7.1.2 ร�อยละของนักวิจัยที่ได�รับการพัฒนา ร�อยละ 

90 / ร�อยละ 90 

7.1.3 ร�อยละของข�อเสนอโครงการวิจัยที่ได�จาก

นักวิจัยที่ผ6านการพัฒนา ร�อยละ 40  / ร�อยละ 100 

 

7.2 เชิงคุณภาพ จํานวนชุดโครงการที่ได�รับ

งบประมาณสนับสนุน 3 ชุด / รอประกาศผล 

 

7.3 เชิงเวลา ตรงตามกรอบเวลาของแหล6งทุน 

ปKงบประมาณ พ.ศ.2564 /อยู6ระหว6างดําเนินการ  

191,226.00 191,226.00 1) ได�ข�อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ปK 2564 

จํานวน 24 ชุดโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 170 

ล�านบาท  

2) ได�ข�อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ flagship ปK 

2563 จํานวน 36 โครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 48 

ล�านบาท  

3) ได�ข�อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ flagship ปK 

2563 ชุดโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการห6วงโซ6

คุณค6าวิสาหกิจ/ผู�ประกอบการการผลิตขนมหวาน

เมืองเพชร จํานวน 10 โครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 

10 ล�านบาท  

การพัฒนาชุดข�อเสนอ

โครงการเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนในปNจจุบันจะ

เป7นการของบประมาณ

ตามหน6วยงานย6อยต6าง ๆ 

เป7นผู�จัดสรร และจําเป7นที่

จะต�องมีความร6วมมือจาก

หน6วยงานหรือ

ผู�ประกอบการหรือผู�ใช�

ประโยชน+ที่ชัดเจน  

จํานวนนักวิจัยที่

พร�อมพัฒนา

ข�อเสนอโครงการ

มีจํานวนไม6มาก 

และเป7นกลุ6มเดิม 

ๆ  

ควรจัดทําชุด

ข�อเสนอ

โครงการเพื่อ

เตรียมการ

ขอรับทุนปKต6อ 

ๆ ไป 

เนื่องจากใน

การเป�ดรับ

ข�อเสนอแต6ละ

ครั้งมีเวลา

จํากัด 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 

7.4 เชิงงบประมาณ ได�รับจัดสรร 240, 000 บาท 

เบิกจ6ายจริง 191,226.00 คงเหลือ 48,774.00 บาท  

งบประมาณ 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 14 โครงแสวงหาแหล งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนย%วิจัยเฉพาะทาง 
กิจกรรมที่ 1 แสวงหาแหล6งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนย+วิจัยเฉพาะทาง (133,000) สถาบันวิจัยและส6งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  
4.1 เพื่อแสวงหาแหล6งทุนจากภายนอกหรือ
ภาคอุตสาหกรรม  

4.2 เพื่อพัฒนาศูนย+วิจัยเฉพาะทาง  

 5.1 จํานวนงานวิจัยที่

ได�รับทุนสนับสนุนจาก

หน6วยงานภายนอก 

จํานวน 5 ทุน  

5.2 จัดตั้งศูนย+วิจัย

เฉพาะทาง จํานวน 1 

ศูนย+ 

6.1 ได�ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถ

นําไปใช�ประโยชน+ 

และต6อยอดเชิง

พาณิชย+  

6.2 เกิดศูนย+วิจัยเฉพาะ

ทางที่เป7นแหล6งองค+

ความรู�และเผยแพร6ให�

คนทั่วไป  

7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 จํานวนงานวิจัยที่ได�รับทุนสนับสนุนจาก

หน6วยงานภายนอก   5 ทุน / มากกว6า 5 ทุน 

7.1.2 จัดตั้งศูนย+วิจัยเฉพาะทาง 5 ทุน 1 ศูนย+ / จัดตั้ง

ศูนย+ AIC จํานวน 1 ศูนย+  
 

7.2 เชิงคุณภาพ  

7.2.1 ได�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช�

ประโยชน+ และต6อยอดเชิงพาณิชย+ 5 เรื่อง / อยู6

ระหว6างดําเนินการ 

7.2.2 เกิดศูนย+วิจัยเฉพาะทางที่เป7นแหล6งองค+ความรู�

และเผยแพร6ให�คนทั่วไป 1 ศูนย+ / อยู6ระหว6าง

ดําเนินการ   

 

7.3 เชิงเวลา 12 เดือน ปKงบประมาณ พ.ศ.2563 / อยู6

ระหว6างดําเนินการ  

 

7.4 เชิงงบประมาณ 220,000 อยู6ระหว6างดําเนินการ  

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ อยู6ระหว6างดําเนินการ  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 183,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 0 คงเหลือ 183,000 บาท  

133,000.00 105,298.00 1) จํานวนงานวิจัยที่ได�รับทุนสนับสนุนจากหน6วยงาน

ภายนอก จํานวนมากกว6า 5 ทุน  

2) จัดตั้งศูนย+ AIC จํานวน 1 ศูนย+  

      

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 15 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร@างสรรค%ให@ได@รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร�างสรรค+ให�ได�รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (100,000) สถาบันวิจัยและส6งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อสนับสนุนให�นักวิจัยยื่นขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ทรัพย+สนิทาง
ปNญญา  

จํานวนผลงานวิจัย

หรืองานสร�างสรรค+ที่

ยื่นขอจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร/ทรัพย+สิน

ทางปNญญา จํานวน 3 

ชิ้น  

ได�ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถ

นําไปใช�ประโยชน+ 

และต6อยอดเชิง

พาณิชย+  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร�างสรรค+ที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร/ทรัพย+สินทางปNญญา จํานวน 3 ชิ้น / 

จํานวน 5 ชิ้น  

7.2 เชิงคุณภาพ ได�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

สามารถนําไปใช�ประโยชน+ และต6อยอดเชิงพาณิชย+ 

จํานวน 3 ชิ้น / อยู6ระหว6างดําเนินการ  

100,000.00 67,310.00 จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/ทรัพย+สนิทางปNญญา 

จํานวน 5 ชิ้น  

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

7.3 เชิงเวลา 12 เดือน ปKงบประมาณ พ.ศ.2563 / อยู6

ระหว6างดําเนินการ  

7.4 เชิงงบประมาณ 200,000 / อยู6ระหว6างดําเนินการ  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 200,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 3,040 คงเหลือ 196,960 บาท  

กิจกรรมที่ 2 วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน+ (100,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
- - - - 100,000.00 99,999.96 - - - - 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร+แห6งมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี (100,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1. สร�างโอกาสทางการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของนักศึกษา นักวิจัยและ
อาจารย+ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2. เพิ่มศักยภาพของการเป7นสถาบันการศึกษา
ด�านการผลติผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพได�รับการยอมรับทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
3. เป7นแหล6งเผยแพร6ที่มีคุณภาพในการ
สนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ด�านการเผยแพร6ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยของบุคลากร  

1. นักวิจัยด�าน

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี ภายใน

มหาวิทยาลยัมี

ผลงานวิจัย หรือ

ผลงานวิชาการ

เผยแพร6มากขึ้น  

2. วารสารยังสามารถ

คงคุณภาพตามเกณฑ+

การประเมินคุณภาพ

วารสารของTCI  

งานวิจัยที่วารสาร

เผยแพร6 ได�รับการ

อ�างอิง หรือนําไปใช�

ประโยชน+มากยิ่งขึ้น  

เชิงปริมาณ  

- จํานวนของบทความวิจัยที่ได�รับการอ�างอิง 

(Citation)ในงานวิจัยที่อยู6ในฐานข�อมูลระดับชาติและ

นานาชาติต6ออาจารย+ประจํา 2 เรือ่ง  

- จํานวนวารสารที่เผยแพร6 ตามเกณฑ+มาตรฐาน 

สกอ.ระดับ 2 รอบ  

 

เชิงคุณภาพ  

- ความพึงพอใจต6อวารสารวิทยาศาสตร+ฯ ระดับ 4  

 

งบประมาณ ได�รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ6ายจริง 

10,500 บาท คงเหลือ 89,500 บาท  

100,000.00 97,080.00 อยู6ในขั้นตอนการจัดรปูแบบบทความ และนําเผยแพร6

เดือนธันวาคม 2563 

การผลิตวารสารวิจัยเป7น

งานที่ประกอบด�วยหลาย

ขั้นตอน และต�องใช�ความ

ละเอียดเพื่อให�งานที่

เผยแพร6ถูกต�องตาม

วิชาการมากที่สุด บุคลากร

ที่เกี่ยวข�องต�องมีความ

เสียสละเพื่อส6วนรวมเป7น

เบื้องต�น จากการร6วม

กิจกรรมงานวิชาการทําให�

วารสารได�บทความจาก

ภายนอกมากขึ้น 

มีบทความที่จะ

ตีพิมพ+น�อย 

  

กิจกรรมที่ 4 วารสารวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร+สุขภาพ ปKงบประมาณ 2563 (50,000.00) คณะพยาบาลศาสตร+  
- - - - 50,000.00 34,000.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 5 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120,000.00) สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
1.สร�างโอกาสทางการผลิตบทความของ
นักศึกษา อาจารย+และนักวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

2.เพิ่มช6องทางในการเผยแพร6บทความของ
นักศึกษา อาจารย+และนักวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

3.เพิ่มศักยภาพของการเป7นสถาบันการศึกษา
ด�านการผลติผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพได�รับการยอมรับทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

ได�บทความ จํานวน 26 

เรื่อง เพื่อจัดทําเล6ม

สารสารวิชาการ 1 เล6ม  

เล6มวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี และอยู6บท

หน�าเวปไซด+ 
journal.pbru.ac.th  

1. เชิงปริมาณ  

- จํานวนของบทความวิจัยที่ได�รับการอ�างอิง 

(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข�อมูล

ระดับชาติและนานาชาติต6ออาจารย+ประจํา 2 เรื่อง 

ผลการดําเนินงาน ยังไม6มีการอ�างอิง  

- จํานวนเล6มที่ลงตีพิมพ+เผยแพร6/ปK 3 เล6ม/ปK ผลการ

ดําเนินงาน 1 เล6ม  

 

2. เชิงคุณภาพ  

- ประเมินความพึงพอใจต6อการให�บริการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับ 

3 ผลการดําเนินงาน ระดับ 3  

120,000.00 120,000.00 บทความจํานวน 26 เรื่อง ผ6านการตรวจประเมิน

คุณภาพบทความจากผู�ทรงคุณวุฒิ และดาํเนินการ

ตรวจสอบความถูกต�องของเนื้อหาพร�อมทั้งจัดทํา

รูปเล6ม ต6อไป  

รูปแบบการเขียนบทความ

วิชาการ และบทความวิจัย  

  ในการส6งตรวจ

บทความต�อง

ทยอยการ

จัดส6งเพื่อให�

ได�ผลการ

ประเมิน

กลับมาเป7น

รอบๆ ไม6ควร

ส6งพร�อมกัน

ทั้งหมด 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 

3. เชิงเวลา  

- กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด ร�อยละ 

100 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 100 (เนื่องจากเป7น

โครงการที่เริ่มที่ไตรมาส 2 และจะสิ้นสุดในไตรมาส 

4 ดังนั้น ผลการดําเนินจึงเป7นเฉพาะไตรมาส 2 

เท6านั้น)  
 

4. เชิงงบประมาณ - เบิกจ6ายงบประมาณ ไม6น�อย

กว6าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 50 (จาก

งบประมาณทั้งหมด)  
 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 50  

 

งบประมาณ ได�รับจัดสรร 120,000 บาท เบิกจ6ายจริง 

60,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท (คงเหลือเบิกไตร

มาส 3 = 30,000 บาท และไตรมาส 4 = 30,000 บาท) 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนางานวิจยั R2R สู6การพัฒนาสํานักงานสเีขียวและห�องสมดุสเีขียว (49,200.00) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

5.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห+ปNญหาในการ
บริหารจัดการและดําเนินงานของสํานักวิทย
บริการฯ ที่ส6งผลกระทบต6อสิ่งแวดล�อมและหา
แนวทางแก�ไขโดยผ6านกระบวนการวิจัย R2R   

5.2 เพื่อนําแนวทางจากผลงานวิจัยไปพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานของสํานัก
วิทยบริการฯ   สู6มาตรฐานสาํนักงานสีเขียว
และห�องสมุดสเีขียว  

      49,200.00 45,440.00 เชิงปริมาณ  

กิจกรรมที่ 1 ได�งานวิจัย R2R เกี่ยวกับสํานักงานสีเขียว

และห�องสมุดสเีขียว เปGาหมาย 4 เรื่อง  

ผลการดําเนินงาน = สาํนักฯ ส6งบุคลากรไปนําเสนอ/

แลกเปลีย่นเรยีนรู�การพัฒนาผลงานวิชาการ/แนว

ปฏิบัติที่ดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของ

เครือข6ายห�องสมุดมหาวิทยาลยัส6วนภูมิภาค ครั้งที่ 10 

(PULINET 2020) ที่โรงแรมบุรีศรภีู บูติกโฮเตล็ หาดใหญ6 

สงขลา เมื่อวันที่  8-9 มกราคม 2563 มีผลงานวิชาการ

ได�รับการคัดเลือกให�นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร+ 

ทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. การประยุกต+ใช�ระบบการบริการห�อง/พื้นที่การ

เรียนรู�ของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ด�วยกูเกิ้ลแอปและคิว

อาร+โค�ต 

2. แนวปฏิบัติการจัดทําและลงรายการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส+วิทยานิพนธ+ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีในระบบห�องสมุดอัตโนมตัิMatrix 

3. การมสี6วนร6วมของบุคลากรในการดําเนินงานประกัน

1. สํานักวิทยบริการฯ มี

ผลงานวิจัย R2R ด�าน

กระบวนการบริหาร

จัดการและการดําเนินงาน

สู6มาตรฐานสาํนักงานสี

เขียวและห�องสมุดสีเขียว

จํานวน 3 เรื่อง   

2. สํานักวิทยบริการฯ มี

การนําแนวทางผลงานวิจยั 

R2R ไปใช�ในการบรหิาร

จัดการและการดําเนินงาน

เพื่อรับการประเมิน

คุณภาพห�องสมุดสีเขียว

และสาํนักงานสีเขียว 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

คุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

4. มหาวิทยาลยัสเีขียวกับการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

เชิงคุณภาพ  

กิจกรรมที่ 1 เผยแพร6ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เปGาหมาย 1 ครั้ง  

ผลการดําเนินงาน = นําเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู�การ

พัฒนาผลงานวิชาการ/แนวปฏิบัตทิี่ดี ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ ของเครือข6ายห�องสมุด

มหาวิทยาลยัส6วนภมูิภาค ครั้งที่ 10 (PULINET 2020) ที่

โรงแรมบุรีศรภีู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ6 สงขลา เมื่อวันที่  

8-9 มกราคม 2563 

กิจกรรมที่ 7 ร6วมงานมหกรรมวิจัยแห6งชาติ 2563 (research expo 2020) (180,800.00) สถาบันวิจัยและส6งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
มหกรรมวิจัยแห6งชาติ 2563 (research expo 

2,020)  

เพื่อนําเสนอ

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมในมหกรรม

วิจัยแห6งชาติ 2563 

(research expo 2020) 

ได�ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถ

นําไปใช�ประโยชน+ 

และต6อยอดเชิง

พาณิชย+  

7.1 เชิงปริมาณ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมในมหกรรมวิจัยแห6งชาต ิ2563 (research 

expo 2020) จํานวน 1 ครั้ง /อยู6ระหว6างดําเนินการ  

7.2 เชิงคุณภาพ ได�นําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ที่เป7นองค+ความรู�ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 

ประเด็น / อยู6ระหว6างดําเนินการ  

7.3 เชิงเวลา 1 สัปดาห+ ปKงบประมาณ พ.ศ.2563 /อยู6

ระหว6างดําเนินการ  

7.4 เชิงงบประมาณ 180,800 /อยู6ระหว6างดําเนินการ  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ  

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 180,800 บาท เบิกจ6าย

จริง 0 คงเหลือ 180,800 บาท 

180,800.00 160,000.00         

กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการเผยแพร6งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค+ในระดับชาติหรือนานาชาติ (300,000.00) สถาบันวิจัยและส6งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อสนับสนุนการเผยแพร6งานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค+ในระดับชาติหรือนานาชาติของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลยั  

จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมหรืองาน

สร�างสรรค+ที่ได�รับการ

เผยแพร6ในระดับชาติ

และนานาชาติที่อยู6ใน

ฐานข�อมูล TCI ISI 

SCOPUSหรือตามเกณฑ+

มาตรฐานที่ ก.พ.อ.

จํานวนบทความวิจัยที่

ได�รับการอ�างอิง 

(Citation) ใน Refereed 

Journal หรือใน

ฐานข�อมูลระดับ

นานาชาติ จํานวน 5 

เรื่อง  

7.1 เชิงปริมาณ จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรือ

งานสร�างสรรค+ที่ได�รับการเผยแพร6ในระดับชาติและ

นานาชาติที่อยู6ในฐานข�อมูล TCI ISI SCOPUS หรือตาม

เกณฑ+มาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวน 8 เรื่อง / 

อยู6ระหว6างดําเนินการ  

7.2 เชิงคุณภาพ จํานวนบทความวิจัยที่ได�รับการ

อ�างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือใน

ฐานข�อมูลระดับนานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง / อยู6

300,000.00 181,292.00         



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กําหนด  ระหว6างดําเนินการ  

7.3 เชิงเวลา 1 ปKงบประมาณ พ.ศ.2563 / อยู6ระหว6าง

ดําเนินการ  

7.4 เชิงงบประมาณ 300,000.00 / อยู6ระหว6าง

ดําเนินการ  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ - อยู6ระหว6างดําเนินการ  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 300,000.00 บาท 

เบิกจ6ายจริง 181,292.00 คงเหลือ 114,316.00 บาท  

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 16 โครงการตามยุทธศาสตร%ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ% 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรเีพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต จังหวัดเพชรบุรี (120,000.00) สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม  
1.ยุทธศาสตร+ที่ 2 ยกระดับการให�บริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต�องการของท�องถิ่น 

2.โครงการหลัก โครงการยุทธศาสตร+จังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ+  
3.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพสหกรณ+เครดิตยู
เนี่ยนเพชรบุรเีพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัด 

เพชรบุร ี

4.วัตถุประสงค+ของโครงการ  

 - เพื่อเป7นการประชาสัมพันธ+ให�สาธารณชน
ได�รับทราบบทบาทที่โดดเด6นของ
มหาวิทยาลยั   ราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เป7น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท�องถิ่นที่ชัดเจน 

 - เพื่อน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องการออมแก6ประชาชนในจังหวัดเพชรบุร ี

 

กลุ6มเปGาหมาย : (จํานวนคน/พื้นที่ดําเนินการ 
เช6น บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
จํานวน 50 คน) 
 กลุ6มเปGาหมายกิจกรรมที่ 1 ได�แก6 ประชาชน
ทั่วไปหน6วยงานสหกรณ+เครดิตยูเนี่ยนทั่ว
ประเทศ 

 กลุ6มเปGาหมายกิจกรรมที่ 2 ได�แก6 ประชาชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เช6น 
ชุมชนนามอญ ชุมชนบ6อพราหมณ+ ชุมชนบ�าน
เพรียง ชุมชนบ�านใหม6 จํานวน 500 คน 

 กลุ6มเปGาหมายกิจกรรมที่ 3 ได�แก6 ผู�นําเครดิต
ยูเนี่ยนรุ6นบุกเบิก จํานวน 50 คน 

  ผลการดําเนินงาน / 

ผลลัพธ+ของโครงการ 

(OUTCOME) 

1) มหาวิทยาลัยฯ ได�มี

การประชาสัมพันธ+

การดําเนินงานด�าน

พัฒนาท�องถิ่นโดยการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนชาว

จังหวัดเพชรบุรีตาม

เจตนารมณ+ ไปยัง

มหาวิทยาลยัทั่ว

ประเทศ 

 2) ได�มีการ

ประชาสมัพันธ+

สหกรณ+เครดิตยูเนี่ยน 

สาขามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี มสีมาชิก

เพิ่มขึ้นตามเปGาหมาย

ที่กําหนด 

การประเมินผล 

 เชิงปริมาณ 

    - หนังสือ 40 ปK มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ

เครดติยูเนี่ยนเพชรบุรี เปGาหมายของกิจกรรม/

โครงการ 1,000 เล6ม / ผลการดําเนินงานของ

กิจกรรม/โครงการ 1,000 เล6ม 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปGาหมาย - 

เป7นไปตามเปGาหมาย 

เชิงคุณภาพ 

    - ยุทธศาสตร+จังหวัดเพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ+ที่

นํามาประยุกต+ใช�ในการแก�ไขปNญหาที่เกิดขึ้นกับ

ชุมชน เปGาหมายของกิจกรรม/โครงการ 1 

ยุทธศาสตร+ / ผลการดําเนินงานของกิจกรรม/

โครงการ 

1 ยุทธศาสตร+ ยุทธศาสตร+การเสรมิสร�างความมั่นคง 

ความสงบเรียบร�อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได�

ด�วยศาสตร+พระราชา ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ

กับเปGาหมาย 

เป7นไปตามเปGาหมาย 

งบประมาณที่ ได�รับจัดสรร จํานวน   120,000  บาท   

120,000.00 112,745.00 ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินโครงการ สามารถสรุปผลและ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ โดย

มีตัวชี้วัดจํานวน 3  ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเปGาหมาย 2 

ตัวชี้วัด คิดเป7นร�อยละ 66.67 

โดยตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามเปGาหมาย ได�แก6  

 1) จํานวนหนังสือ 40 ปK มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี

กับเครดติยูเนี่ยนเพชรบุรี ค6าเปGาหมาย 1,000 เล6ม 

ดําเนินการได� 1,000 เล6ม และได�ทําการเผยแพร6ไปยัง

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ และระดับ

โรงเรียนประถมและมัธยมภายในจังหวัดเพชรบุร ี

  2) ยุทธศาสตร+จังหวัดเพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ+ที่

นํามาประยุกต+ใช�ในการแก�ไขปNญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

ค6าเปGาหมาย 1 ยุทธศาสตร+ ดําเนินการได� 1 

ยุทธศาสตร+ ได�แก6 ยุทธศาสตร+การเสรมิสร�างความ

มั่นคง ความสงบเรียบร�อย และสังคมคุณภาพที่

พึ่งตนเองได�ด�วยศาสตร+พระราชา 

 ตัวชี้วัดที่ไม6บรรลุเปGาหมายได�แก6 

1) จํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 5 

ดําเนินการได� ร�อยละ 4.45 โดยคิดจากจํานวนสมาชิก

เครดติยูเนี่ยนสาขามหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปK 

2562 จํานวน 583 คน ซึ่งหากต�องการให�มีสมาชิก

เพิ่มขึ้นตามเปGาหมายต�องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย6างน�อย 30 

คน ในปK 2563 แต6ผลการดาํเนินงานในปNจจุบันและปK   

มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จํานวน 26 คน รวมเป7น

องค+ความรู�และบทเรียน

จากการดําเนินการจัดตั้ง

และพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน 

แบ6งออกเป7น 2 หัวข�อ 

ได�แก6 1) การบริหาร

จัดการสู6ความสําเร็จของ

กระบวนการเครดิตยูเนี่ยน

เพชรบุรี และ 2) ปNจจัยใน

การบริหารสู6ความสาํเร็จ 

รายละเอียด ดังนี้  

1) การบริหารจัดการสู6

ความสําเร็จของ

กระบวนการเครดิตยูเนี่ยน

เพชรบุร ี

• มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี สนับสนุน

งบประมาณด�านการ

พัฒนาอย6างต6อเนื่อง 

• มีคณะสงฆ+จังหวัด

เพชรบุรีมาช6วยขยายงาน

ด�วย 

• มีทีมงานอาจารย+ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีที่เข�มแข็ง 

• ผู�นําเครดติยูเนี่ยนรุ6น

1) การดําเนินการ

ไม6เป7นไปตาม

แผนดําเนินการ

ดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณ+การ

แพร6ระบาดของ 

ไวรัส CO-19 จึง

ต�องมีการ

ปรับเปลีย่น

รูปแบบการ

ดําเนินการและ

เลื่อนระยะเวลา

การดําเนินงานใน

หลายกิจกรรม 

เช6นกิจกรรม

ประชาสมัพันธ+

เพื่อการรับสมัคร

สมาชิก ทําให�ไม6

สามารถรับสมัคร

สมาชิกเพิ่มได�

ตามกําหนด

ภายใน

ปKงบประมาณ 

2563 ซึ่งคาดว6าจะ

 ควรมีการ

ประชาสมัพัน

ธ+สิทธิ

ประโยชน+ของ

สมาชิกอย6าง

ต6อเนื่องเพื่อ

เป7นการสร�าง

แรงจูงใจให�กับ

สมาชิกราย

ใหม6และมีการ

กําหนดกล

ยุทธ+ในการหา

สมาชิกราย

ใหม6และรักษา

สมาชิกเก6า 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 กลุ6มเปGาหมายกิจกรรมที่ 4 ได�แก6 สมาชิก
สหกรณ+เครดิตยูเนี่ยนทั้งจังหวัดเพชรบุร ี

จํานวน 609 คน ต่ํากว6าเปGาหมาย 4 คน ซึ่งเป7นข�อมูล 

ณ เดือนสิงหาคม 2563 คาดว6าเมื่อสิ้นปKปฏิทิน 2563 จะ

มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามเปGาหมายที่กําหนดไว� ได�แก6 ร�อย

ละ 5 

บุกเบิกยังช6วยทํางานด�าน

นี้อย6างเต็มกําลัง

ความสามารถ 

• คนเพชรบุรี เชื่อพรรค

พวก เพื่อนฝูงและผู�นํา 

• ขบวนการเครดิตยูเนี่ยน

ในจังหวัดเพชรบุรี มีระบบ

กลุ6มย6อย หัวหน�ากลุ6ม

สมาชิกในแต6ละสหกรณ+ 

• มีชมรมเครดิตยเูนี่ยนเป7น

ตัวขับเคลื่อนที่เป7นหลัก

และสาํคัญโดยทําหน�าที่

ส6งเสริม ประชาสมัพันธ+ 

จัดตั้งและพัฒนาเครดิตยู

เนี่ยนมาอย6างต6อเนื่อง 

• มีการประชุมเครือข6าย

เครดติยูเนี่ยน วัน เดือนละ 

1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู�แนวทางการบริหาร

จัดการสหกรณ+ร6วมกัน 

• มีระบบพันธมิตรกับ

สหกรณ+  
Big : Strong 

สหกรณ+ขนาดใหญ6ต�อง

เข�มแข็งและต�องช6วย

สหกรณ+อื่นได� 
Small : Smart 

สหกรณ+ขนาดเล็กต�องมี

ความเด6นเฉพาะด�านที่

สหกรณ+อื่นสามารถ

เลียนแบบได� 

• สหกรณ+แต6ละแห6งจัดสรร

เงินสาธารณประโยชน+เพื่อ

เอื้ออาทรต6อสังคม เช6น 

มอบเงินทุนการศึกษาร6วม

กิจกรรมของสังคม

ส6วนรวม เป7นต�น 

สามารถ

ดําเนินการ

บรรลผุลตามที่

กําหนดได�ภายใน

ปKปฏิทิน

ดําเนินงาน ได�แก6 

เดือน ธันวาคม 
2563 

 2) สัดส6วนการรับ

สมาชิกรายใหม6

และการลาออก

ของสมาชิกราย

เก6าแทบจะเป7น

สัดส6วนที่เท6ากัน 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

• สหกรณ+เครดติยูเนี่ยนแต6

ละแห6งมีอาคารสํานักงาน

ที่ดูดี มสีง6าใหญ6โตสมฐานะ

การเงินของแต6ละสหกรณ+ 

เป7นที่ยอมรับในความ

มั่นคง 

• มีสหกรณ+เครดิตยเูนี่ยน

รุ6นพี่ๆหลายแห6งเป7น

ต�นแบบให�เรียนรู� 
 

กิจกรรมที่ 2 สบืสานภาษาและวัฒนธรรมด�านดนตรีของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� สู6การท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (34,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1. ยุทธศาสตร+ที่  5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก โครงการตามยุทธศาสตร+ของ
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 

3. โครงการ/กิจกรรม สบืสานภาษาและ
วัฒนธรรมด�านดนตรีของชายไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง ชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� สู6การ
ท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อกระตุ�นการท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ 
ชุมชน บ�านยางน้ํากลัดใต� 
4.2 เพื่ออนุรักษ+ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
กะเหรี่ยง ของชาวชุมชนบ�านยางน้ํากลัดใต� 
4.3 เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับการเรยีน
การสอนและการวิจยั 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) มี CD 

เพลงกะเหรี่ยง 1 เพลง 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

ศิลปวัฒนธรรมด�าน

ดนตรีกะเหรีย่งได�รับ

การอนุรักษ+และ

เผยแพร6 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

 1.1 เอกสารรวบรวมเพลงกะเหรี่ยง (ต�นฉบับ - 

หนังสือ / Music VDO) 2 ชุด CD 1 เพลง 

 1.2 ชุมชนได�รับการยกระดับ 1 ชุมชน  ชุมชนบ�าน

ยางน้ํากลัดใต� สู6การท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 1.3 นักเรียนได�รบัการพัฒนาความสามารถเป7น

มัคคุเทศก+น�อยนําเที่ยวชุมชน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

 1.1 ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 
4.21 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 34,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 23,000 บาท คงเหลือ  11,000 บาท 

34,000.00 23,000.00 9. ผลการดําเนินงาน 

     มผีลการดําเนินงานในด�านดนตรีกะเหรี่ยง เป7น cd 

เพลงกะเหรี่ยง 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

     แผนงานต�องยืดหยุ6น

พร�อมปรับเปลี่ยน 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  11.1 วิกฤตการณ+

การแพร6ระบาด

ของเชื้อโรค 
coronavirus 2019 

(covid 19) ทําให�ไม6

สามารถดําเนิน

โครงการได�ใน

หลายเปGาหมาย 

  11.2 ขาดแคลน

ทีมงาน 

  11.3 ความไม6

ชํานาญงานด�าน

เอกสาร และการ

เบิกจ6าย 

12. 

ข�อเสนอแนะ  

   12.1 ส6งเสริม

และสนับสนุน

ให�คณาจารย+

ทําโครงการ

บริการ

วิชาการ 

   12.2 คณะฯ 

ควรจัดหา

บุคลากรที่

สามารถลง

พื้นที่ร6วมกับ

คณาจารย+ได� 

กิจกรรมที่ 3 การขยายผลชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการขยะตามศาสตร+พระราชา (49,220.00) สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร+ที่ 5 พัฒนาท�องถิ่น 

กิจกรรม พัฒนาชุมชนต�นแบบการบริหาร
จัดการขยะชุมชนหัวทุ6ง-ทุ6งพร�าวพัฒนา และ
ขยายผลผล สู6ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัด
เพชรบุร ี

วัตถุประสงค+ 
1.เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการขยะสู6ชุมชน

เปGาหมายเชิงผลผลติ 

(Output) เกิดรูปแบบ

การจัดการขยะ 

เปG�าหมายเชิงผลลัพธ+ 

(Outcome) สามารถนํา

รูปแบบสู6การพัฒนา

และขยายผลไปยัง

ชุมชนและโรงเรียน 

ตัวชี้วัด  

1 เชิงปริมาณ 

   1)จํานวนประชาชนที่มีส6วนร6วมในการพัฒนา 

   2)จํานวนหน6วยงานที่เป7นเครือข6ายร6วมดาํเนินการ 

เชิงคุณภาพ 

   1) รูปแบบการจัดการขยะที่นําไปขยายผล 

   2) ชุมชน/หน6วยงานที่ได�รับการขยายผล 

45,470.00 45,470.00 ผลการดําเนินงาน  

1. แกนนําชุมชน จํานวน 20 คนได�รับการพัฒนาโดยได�

มีการไปศึกษาดูงานการจัดการศูนย+การเรียนรู�ของ

ชุมชนจัดการขยะ จํานวน 2 แห6ง   

2. จากการศึกษาดูงานศูนย+การเรียนรู�ชุมชนต�นแบบ

การจัดการขยะ  ศูนย+เรียนรู�ชุมชนปลอดขยะ บ�านป}า

บุก ตําบลแม6แรง อําเภอป}าซาง จังหวัดลําพูน และ 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

และโรงเรียนในพื้นที่ใกล�เคียง 

2.เพื่อสร�างเครือข6ายการพัฒนาและขยายผล
การบริหารจัดการขยะ 

เชิงเวลา ไตรมาส 3-4  ศูนย+เรียนรู�ชุมชนบ�านป}าตึงงาม ตาํบลป}าสัก อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน ระหว6างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 

ทําให�คณะกรรมการชุมชนได�ร6วมกับวางแผนร6วมกัน

กับภาคีเครือข6ายความร6วมมือ และจัดประชุมเพื่อทํา

ข�อตกลงทางความร6วมมือในการจัดการขยะ  โดยมีการ

ลงนามความร6วมมือ ไปเมื่อวันที่ วันจันทร+ที่ ๒๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห�องประชุมราชภัฏสภา 

อาคารวิทยาภริมย+ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเป7น

การบันทึกข�อตกลงความร6วมมือเพื่อสานพลังสร�าง

เครือข6ายการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนและ

โรงเรียน ระหว6างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท6ายาง สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดเพชรบุรี 

เทศบาลตาํบลท6ายาง อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

โรงเรียนบ�านหนองแขม ตําบลท6ายาง อําเภอท6ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนสหกรณ+บํารุงวิทย+ ตําบลท6า

ยาง อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุร ีโรงเรียนเทศบาล 3 

วัดเนรัญชราราม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี  ชุมชนสหกรณ+พัฒนา หมู6 10 ตําบลท6ายาง 

อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ ชุมชนหัวทุ6ง-ทุ6ง

พร�าวพัฒนา หมู6 8 ตําบลท6ายาง อําเภอท6ายาง จังหวัด

เพชรบุรี  และร6วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการ

เพื่อขยายผล  

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการน้ําอย6างมีประสิทธิภาพในแปลงปลูกกล�วยหอมทองเพื่อการส6งออก (100,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร         

1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา
ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 34. โครงการตามยุทธศาสตร+
ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 

3. โครงการ/กิจกรรม การบรหิารจัดการน้ํา
อย6างมีประสิทธิภาพในแปลงปลูกกล�วยหอม
ทองเพื่อการส6งออก     

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อสร�างต�นแบบการบริหารจัดการน้ํา
อย6างมีประสิทธิภาพในแปลงปลูกกล�วยหอม
ทองของนายสรวัชร กลิ่นเจริญ หมู6 5 ตําบลตํา
หรุอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี 2. เพื่อเป7น
แนวทางในการลดต�นทุนในการจัดการน้ํา

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1  แหล6งเรยีนรู�ต�นแบบในการเรียนรู�การบริหาร

จัดการน้ําในแปลงกล�วยหอมทองอย6างมี

ประสิทธิภาพ ค6าเปGาหมาย 1 แปลง ผลการ

ดําเนินงาน  สร�างแหล6งเรียนรู�ต�นแบบ จํานวน 1 

แปลง ที่แปลงสาธิตกล�วยหอมทอง ตําบลตาํหรุ 

อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบรี  

7.1.2 ต�นแบบการจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ  ค6า

เปGาหมาย 1 แบบ  ผลการดําเนินงาน สร�างต�นแบบ 

จํานวน 1 แบบที่แปลงสาธิต  

7.1.3 กลุ6มเกษตรกรที่ได�รับการถ6ายทอดเทคโนโลยี 

3,750.00 3,750.00 9. ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินกิจกรรมโครงการโดยสร�างต�นแบบการบริหาร

จัดการน้ําอย6างมปีระสิทธิภาพในแปลงปลูกกล�วยหอม

ทองเพื่อการส6งออกของกลุ6มกล�วยหอมทองแปลงใหญ6 

ตําบลตําหรุอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป7น

แหล6งเรียนรู�ให�กับเกษตรกลุ6มเกษตรกรผู�ปลูกกล�วย

หอมทองและผู�สนใจทั่วไป สําหรับการลดต�นทุนการ

ผลิต ลดต�นทุนการใช�ทรัพยากรน้ํา และทําให�เกิดการ

ใช�น้ําได�อย6างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  องค+ความรู�เรื่องการสร�าง

ต�นแบบการบริหารจัดการ

น้ําอย6างมีประสิทธิภาพใน

แปลงปลูกกล�วยหอมทอง 

เพื่อลดต�นทุนการผลิตและ

เพิ่มคุณภาพผลผลิต  

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ให�กับเครือข6ายกลุ6มเกษตรกรผู�ปลกูกล�วยหอม
ทองแปลงใหญ6 

ค6าเปGาหมาย 1 กลุ6ม ผลการดําเนินงาน กลุ6ม

เกษตรกรปลูกกล�วยหอมทองแปลงใหญ6ในอําเภอ

บ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 กลุ6ม 

7.1.4 จํานวนเกษตรกรที่เข�ามาเรียนรู�ในแหล6งเรยีนรู� 

ค6าเปGาหมาย 40 คน ผลการดําเนินงาน เกษตรกรที่

เข�ามาเรียนรู�ในแหล6งเรียนรู�ต�นแบบ จํานวน 40 คน 

7.1.5 การเผยแพร6/ถ6ายทอดองค+ความรู�สู6ชุมชน ค6า

เปGาหมาย 1 ครั้ง ผลการดําเนินงาน ดําเนินการ

เผยแพร6/ถ6ายทอดองค+ความรู�จํานวน 1 ครั้ง 

7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 ต�นทุนในการบริหารจัดการน้ําลดลง ค6าเปGา

เหมาย ร�อยละ 20 ผลการดําเนินงาน คิดเป7น ร�อยละ 
25 

7.2.2 สมาชิกในกลุ6มเกษตรกรนําเทคโนโลยมีา

ประยุกต+และปรับใช� ร�อยละ 50 ผลการดาํเนินงาน 

คิดเป7น ร�อยละ52 

7.2.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข�ามาเรยีนรู�ใน

แหล6งเรียนรู� ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน คิดเป7น 

ร�อยละ 82.20 

 

 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาหมู6บ�านต�นแบบเกษตรอินทรีย+ บ�านห�วยเกรยีบ สู6การพัฒนาอย6างยั่งยืน (97,323.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    4.1เพื่อลดรายจ6ายเพิ่มรายได�ของเกษตรกร
ในหมู6บ�านห�วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บาง
สะพาน  

จ.ประจวบคีรีขันธ+ 
     4.2เพื่อน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู6
การปฏิบัตติาศาสตร+พระราชา 

     4.3 เพื่อพัฒนากลุ6มเกษตรปลอดภัย
ต�นแบบให�เกิดขึ้นในชุมชน 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

ผลผลติทางการเกษตร

จากการร6วมกิจกรรม

ครึ่งไร6คลายวิกฤต ิ

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

การร6วมมือกันของ

ประชาชนในชุมชน 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

      1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 20 คน  

      2. ชุมชนต�นแบบที่มหาวิทยาลยัเข�าไปร6วมพัฒนา 

เปGาหมาย 1 ชุมชน 

      3. รายได�ของชุมชนที่เข�าร6วมโครงการเพิ่มขึ้น 

เปGาหมาย ร�อยละ 15 

      4. แผนชุมชนที่ได�จากการบูรณาการ การทํางาน

ร6วมกันของหน6วยงาน เปGาหมาย 1 แผน 

7.2 เชิงคุณภาพ  

 1. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน+ เปGาหมาย ร�อยละ 80 

        2. มีการนําผลจากการเข�าร6วมโครงการไปต6อ

ยอดสู6การทําเกษตรอินทรีย+สร�างสรรค+ เปGาหมาย 

97,323.00 66,780.00 9. ผลการดําเนินงาน 

1. ได�ชุมชนต�นแบบการทําเกษตร ตามรอยเศรษฐกิจ

พอเพียงได� 

2. ชุมชนสามารถลดรายจ6ายจากการผลิตสินค�า

ทางการเกษตรได� 

3. ชุมชนมีรายได�เพิ่มขึ้นจากการขายสินค�าทาง

การเกษตร 

4. ชุมชนลดรายจ6ายในเรื่องของการใช�สารเคม ี

5. ได�ผลผลติทางการเกษตร ไปแจกจ6ายให�กับบุคลากร

ทางการแพทย+และผู�ที่ได�รับผลกระทบจากการระบาด

ของเชื้อ โคโรน6า2019 

1. ชุมชนได�เรยีนรู�ระบบ

การทํางานเป7นกลุ6ม 

2. ได�ลงมือทําแปลงปลูก

พืชโดยไม6ใช�สารเคม ี

ปNญหา

สถานการณ+การ

ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน6า 2019 

ทําให�ผู�เข�าร6วม

กิจกรรมบางท6าน

ไม6สามารถมาร6วม

กิจกรรมได� 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ร�อยละ 80 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3 เปGาหมายกิจกรรมสําเร็จตาม

กําหนด 

7.4 เชิงงบประมาณ 97,323 บาท  

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 97,323.00 บาท เบิกจ6าย

จริง  66,780.00 คงเหลือ 30,543 .00 บาท 

กิจกรรมที่ 6 บรหิารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร+ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ (375,057.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
- - - - - - - - - - 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได@ชุมชนฐานราก (ความยากจน) อันผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 

กิจกรรมที่ 1 การส6งเสริมและพัฒนากลุ6มอาชีพด�านหัตถกรรมสู6ตลาดระดับสากล ชุมชนบ�านสามเรือน (220,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
การดําเนินโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐานราก (ความ
ยากจน) อันผลกระทบจากไวรสัโคโรนา 

กิจกรรม  การส6งเสริมและพัฒนากลุ6มอาชีพ
ด�านหัตถกรรมสู6ตลาดระดับสากล  

ณ ชุมชนบ�านสามเรือน ต.ท6าตะคร�อ อ.หนอง
หญ�าปล�อง จ.เพชรบุร ี

หลักการและเหตผุล 

 ในปKงบประมาณ 2562 ชุมชนบ�านสามเรือน 

ม. 4 ต. ท6าตะคร�อ อ. หนองหญ�าปล�อง จ. 
เพชรบุรี เป7นชุมชนหนึ่งที่ได�รับการคัดเลือกให�
เป7นพื้นที่ในโครงการแก�ไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เพราะมีความเป7นไปได�ในการเพิ่ม
รายได�ของชุมชน ทั้งนี้เนื่องมาจากการลงพื้นที่
เพื่อเก็บรวบรวมข�อมูลที่ได�จากการประชุม
ร6วมกันระหว6างชาวชุมชนบ�านสามเรือน 

หน6วยงานภาครัฐ และคณะทํางานจากคณะ
มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีพบว6ามีชาวชุมบ�านสามเรือน
จํานวนไม6น�อยที่มีศักยภาพในด�านหัตถกรรม 

และมีความโดดเด6นด�านผ�าขาวม�าทอมือ 

 โดยในปKงบประมาณ 2562 ฝ}ายบรกิาร
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร+และสงัคมศาสตร+ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีได�ร6วมกับชุมชน
บ�านสามเรือนดําเนินโครงการส6งเสริมและ
พัฒนากลุ6มอาชีพด�านหัตถกรรมพื้นบ�าน :  ทอ

      220,000.00 140,472.00 ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธ+ของโครงการ (OUTCOME) 

1 การส6งเสริมและพัฒนากลุ6มอาชีพด�านหัตถกรรมสู6

ตลาดระดับสากล ณ ชุมชนบ�านสามเรือน  

ต. ท6าตะคร�อ อ. หนองหญ�าปล�อง จ. เพชรบุรี        1. 

มีกลุ6มอาชีพ 1 กลุ6ม 

2. มีสินค�าที่มคีุณภาพสู6ระดับสากล 3 รูปแบบ 

3.มีเครื่องหมายการค�าได�รับการจดทะเบียน 1 รูปแบบ 

4. มีกล6องบรรจุภณัฑ+ และปGายสินค�า จํานวน 1 

รูปแบบ 1. ได�กลุ6มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ+จากผ�าทอ

มือบ�านสามเรือน จํานวน 1 กลุ6ม 

2. ได�ผลติภณัฑ+จากผ�าที่เป7นสินค�าในคุณภาพระดับสูง 

จํานวน 3 รูปแบบ ได�แก6  

2.1 เสื้อผ�าสตรี และบุรุษ 

2.2 ของใช� ได�แก6 กระเปIาผ�า ที่ใส6โทรศัพท+ หน�ากากผ�า 

ที่คาดผม 

2.3 ของที่ระลึก ได�แก6 พวงกุญแจ  

3. ได�เครื่องหมายการค�าจํานวน  1 รูปแบบ คือ “แพร

ภัฏ” 

4. ได�กล6องบรรจุภัณฑ+ และปGายสนิค�า จํานวน 1 

รูปแบบ  

1. ด�านสังคม  

1.1 ความสัมพันธ+อันดี อย6างกว�างขวางระหว6างคนใน

ชุมชนเดียวกัน ได�แก6 ชุมชนบ�านสามเรือน อ. หนอง

หญ�าปล�อง มีกลุ6ม 2 กลุ6มได�แก6 กลุ6มทอผ�า และกลุ6มทํา

ผลิตภณัฑ+จากผ�าทอ ทั้งนี้นอกจากชาวบ�านในกลุ6ม

 องค+ความรู�ในด�านการทํา

โครงการ/กิจกกรมที่

เกี่ยวกับผ�าทอมือ ดังเช6น 

การผลิต การจัดจําหน6าย  

  - ด�านการผลิต ต�อง

ออกแบบด�านสีสันของผ�า 

ให�สอดคล�องกับผลิตภณัฑ+ 

และกลุ6มผู�ซื้อ  

  - ด�านผลติภณัฑ+ ต�อง

หลากหลาย รูปแบบ และ

ควรเน�นที่ใช�ใน

ชีวิตประจําวัน 

  - ด�านการตลาด ต�อง

สร�างแบรนด+ และใช�ระบบ 
online 

   

18. ปNญหา/

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

18.1 ผู�ร6วมงาน 

18.2 การกําหนด

กิจกรรมที่

สามารถเบิก-จ6าย

งบประมาณได�

จริงและ

สอดคล�องกับ

เปGาหมายของ

โครงการ 

18.3 การทํางาน

ด�านการตลาด  

18.4 ความพร�อม

และความร6วมมือ

ของชุมชน  

18.5 เหตุการณ+ที่

เกิดขึ้นอย6าง

กะทันหันและไม6

สามารถ

คาดการณ+ได�

ล6วงหน�า 

19. 

ข�อเสนอแนะ

เพื่อการ

ปรับปรุงและ

พัฒนา 

 19.1 ควรเลือก

ชุมชนที่มี

ปNจจัย

เหมาะสม 

ได�แก6 ต�นทุน

เพื่อต6อยอด 

คนในชุมชนที่

พร�อมให�ความ

ร6วมมือและมี

ผู�นําที่เข�มแข็ง  

 19.2 ควรมี

กระบวนการ

ส6งเสริมให�

บุคลากร

มาร6วมทํางาน

ด�านพัฒนา

ท�องถิ่น 

 19.3 ควรมี

กระบวนการพั

ฒนาบุคลากร



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ผ�า ผลิตภัณฑ+จากผ�าทอและเครื่องจักสาน ณ 
บ�านสามเรือน ต. ท6าตะคร�อ อ. หนองหญ�า
ปล�อง จ. เพชรบุรี ผลของโครงการดังกล6าวทํา
ให�เกิดการรวมกลุ6มด�านแปรรูปผ�าเป7น
ผลิตภณัฑ+ของใช� และของที่ระลึก และชุมชน
เริ่มมองเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได�จากงาน
ฝKมือหัตถกรรมของตนเอง  

 ปKงบประมาณ 2563 ฝ}ายบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ จึงดําเนิน
โครงการเพื่อส6งเสริมกลุ6มอาชีพด�านหัตถกรรม
ให�กับชาวชุมชนบ�านสามเรือน  

 

วัตถุประสงค+ 
1. เพื่อพัฒนากลุ6มอาชีพวิสาหกิจชุมชนด�าน
หัตถกรรม 

2. เพื่อส6งเสริมและพัฒนาการผลติสินค�า
หัตถกรรมที่หลากหลายและมีคุณภาพสูง  

3. เพื่อส6งเสริมและพัฒนาการขายสินค�าสู6
ตลาดในประเทศและระดับสากล 

4. เพื่อส6งเสริมการเพิ่มรายได�ชุมชนด�วยอาชีพ
หัตถกรรม  

5. เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 

 
 

สถานที่ดําเนินงาน 

 บ�านสามเรือน ต. ท6าตะคร�อ อ. หนองหญ�า
ปล�อง จ. เพชรบุร ี

 
 

ระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดอืน/ปK) 
(โปรดระบุ) 
 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/06/2563    

 

กลุ6มเปGาหมาย 

 

 1. ชุมชนบ�านสามเรือน อ. หนองหญ�าปล�อง 
จ. เพชรบุรี  และชุมชนในกลุ6มเครอืข6าย 
จํานวน 20 คน  

2. คณาจารย+ จํานวน 10 คน  

  3. นักศึกษา จํานวน 20 คน   

  รวม 45 คน 

เดียวกันจะมีความสัมพันธ+อันดีต6อกันแล�ว ระหว6างทั้ง

สองกลุ6มก็มีความสมัพันธ+อันดีต6อกัน มีการเอื้ออํานวย 

และส6งเสรมิกัน ในลักษณะของการต�องพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน 

1.2 ความสัมพันธ+อันดี อย6างกว�างขวางระหว6าง

ชาวบ�านที่อยู6คนละชุมชน มีการสร�างเครือข6ายไปสู6

ชุมชนอื่นได�แก6 ชุมชนทอผ�าบ�านรางจิก อ. ชะอํา โดย

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู�การทอผ�าและการทํา

ผลิตภณัฑ+จากผ�าทอ และที่สาํคัญทั้ง 2 ชุมชน ยังมีการ

ดําเนินการร6วมกันในการทําผลติภณัฑ+ภายใต�

เครื่องหมายการค�า “แพรภฏั” 

2. ด�านเศรษฐกิจ  

2.1 การลดรายจ6ายโดยชุมชนมีการทอผ�า และทํา

ผลิตภณัฑ+จากผ�าใช�เอง เช6น ถุงผ�า  หน�ากากผ�า เป7น

ต�น 

2.2 การเพิ่มรายได� ชุมชนสามารถสร�างรายได�เสริมจาก

การจําหน6ายผ�าทอ และผลิตภัณฑ+จากผ�า 

3. ด�านสิ่งแวดล�อม  

การเรยีนรู�การนําผ�าไปแปรรูปเป7นผลิตภณัฑ+ต6างๆ ทํา

ให�ชาวชุมชนใช�ผ�าได�อย6างอย6างคุ�มค6า เกิดประโยชน+

ย6างสูงสุดทําให�ไม6เหลือเศษผ�าให�เป7นขยะอีกต6อไป 

4. ด�านวัฒนธรรม  

4.1 วัฒนธรรมและภมูิปNญญาด�านการทอผ�าด�วยมือ 

ลวดลายที่มีมาแต6โบราณ เช6น ลายแตงโม  ลายลูกแก�ว  

ได�รับการสบืสาน ให�คงอยู6 ยืนยาว ต6อเนื่องสืบไป 

 

14. เครือข6าย/หน6วยงานภายนอกที่ร6วมดําเนินงาน 

(หากมีการลงนามความร6วมมือโปรดระบุ) 

14.1 ชุมชนบ�านสามเรือน 

14.2 ชุมชนบ�านรางจิก 

14.3 บริษัทไอลิซ6า 

14.4 ช6างฝKมือทําต�นแบบผลิตภณัฑ+ 

เพื่อทํางาน

ด�านนี้ 

 19.4 ควรมี

ทีมงานที่มา

จาก

หลากหลาย

ศาสตร+และ

หลากหลาย

เครือข6าย/

องค+การ/

หน6วยงาน 

 19.5 ควรมี

ความสะดวก 

คล6องตัว ใน

การทํางาน ทั้ง

ด�าน บุคคล 

ขั้นตอน

กระบวนการ

ของงานด�าน

ต6างๆ เช6น 

การเสนอ

โครงการ การ

อนุมัติ

โครงการ การ

เบิกจ6าย การ

ส6งข�อมูลที่

มหาวิทยาลยั

กําหนดให�ส6ง

ซึ่งซ้ําซ�อนกัน

หลายครั้ง 

รวมทั้งควรมี

สิ่งสนับสนุน 

อํานวยความ

สะดวกในการ

ทําโครงการ/

กิจกรรม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ได�แก6 อุปกรณ+ 

เครื่องมือ 

พาหนะ เป7น

ต�น 

 

 

  

กิจกรรมที่ 2 โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงด�วยศาสตร+พระราชา ผ6านแหล6งเรยีนรู�รอยเสดจ็รัชกาลที่ ๙ บ�านสองพี่น�อง แก6งกระจาน เพชรบุรี (25,000.00) สถาบันวิจัยและส6งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  
- - - - - - - - - - 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลติภณัฑ+สมุนไพรสู6มาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุรี (300,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
4.1 เพื่ออบรมให�ความรู�การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และการบันทึกข�อมูลรายรับรายจ6าย
ของชุมชน  

4.2 เพื่ออบรมบุคลิกภาพ (เตรียมความพร�อม
การทํางานในรีสอร+ทและการขายผลิตภณัฑ+
ชุมชน)  
4.3 เพื่อจัดทําผลิตภณัฑ+เพื่อสุขภาพจาก
สมุนไพรในป}าชุมชนโค�งตาบาง ให�มีความ
หลากหลาย มคีวามน6าสนใจ  

4.4 เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภณัฑ+และสินค�า
ของชุมชนให�ได�มาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น  

5.1 จํานวนบันทึก

ข�อตกลง (MOU 

ร6วมกับสถาน

ประกอบการ)  

5.2 จํานวนครัวเรือน

เปGาหมายที่เข�าร6วม

กิจกรรม  

5.3 จํานวนผลติภณัฑ+

เพื่อสุขภาพจาก

สมุนไพรป}าชุมชน เช6น 

ลูกประคบ น้ํามันนวด 

พิมเสนน้ํา ยาหม6อง 

สบู6สมุนไพร สมุนไพร

ขัดหน�า สมุนไพรสปา

ขัดผิว และผลิตภณัฑ+

ชุมชน เป7นต�น  

5.4 จํานวนผลติภณัฑ+

เพื่อสุขภาพจาก

สมุนไพรป}าชุมชนที่

ได�รับการรับรอง

มาตรฐาน  

5.5 ร�อยละรายได�ของ

ครัวเรือน

กลุ6มเปGาหมายที่เข�า

ร6วมโครงการเพิ่มขึ้น  

รายได�ของครัวเรือน

กลุ6มเปGาหมายที่เข�า

ร6วมโครงการเพิ่มขึ้น

และมีคณุภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

7.1 เชิงปริมาณ  

1) แผนการดําเนินกิจกรรมต6อเนื่องเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได�ให�กับชุมชนฐาน

รากอย6างยั่งยืน 1 แผน ผลการดําเนินงานเท6ากับ 1 

แผน  

2) จํานวนบันทึกข�อตกลง (MOU ร6วมกับสถาน

ประกอบการ) 1 ฉบับ ผลการดําเนินงานยังไม6ได�

ดําเนินการเนื่องจากติดสถานการณ+โควิด-19  

3) จํานวนครัวเรือนเปGาหมายที่เข�าร6วมกิจกรรม 13 

คน ผลการดําเนินงานเท6ากับ 13 คน  

4) จํานวนผลิตภัณฑ+เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรป}า

ชุมชน เช6น ลูกประคบ น้ํามันนวด พิมเสนน้ํา ยา

หม6อง สบู6สมุนไพร สมุนไพรขัดหน�า สมุนไพรสปา

ขัดผิว และผลิตภณัฑ+ชุมชน เป7นต�น ผลิตภัณฑ+ 

(จํานวน 1,000 ชิ้น) ผลการดําเนินงานเท6ากับ 7 

ผลิตภณัฑ+  

5) จํานวนผลิตภัณฑ+เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรป}า

ชุมชน ที่ได�รับการรับรองมาตรฐาน อย6างน�อย 2 

ผลิตภณัฑ+ ผลการดําเนินงานเท6ากับ ได�รับการ

รับรอง 6 ผลติภณัฑ+  

6) ร�อยละรายได�ของครัวเรือนกลุ6มเปGาหมายที่เข�า

ร6วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม6น�อยกว6า 15 ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ ยังไม6ได�ดําเนินการเนื่องจากติด

สถานการณ+โควิด-19  

7) ช6องทางการจัดจําหน6ายผลิตภณัฑ+และสินค�า

300,000.00 300,000.00 จัดอบรมอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน การอบรม

บุคลิกภาพ (เตรียมความพร�อมการทํางาน ในรีสอร+ท) 

ระหว6างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 และอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทําผลิตภัณฑ+เพื่อสขุภาพ จากสมุนไพร 

และการจัดจําหน6ายผลิตภัณฑ+ ระหว6างวันที่ 18 – 20 

มีนาคม 2563 ทั้ง 2 กิจกรรม ดําเนินการเสร็จสิ้น

เรียบร�อยแล�ว  

10.1 ชาวบ�านได�รับความรู�

ความเข�าใจในการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน  

10.2 ชุมชนในครัวเรือน

ได�รับความรู�ในการ

ยกระดับผลิตภณัฑ+และ

สินค�าชุมชน  

10.3 ชุมชนในครัวเรือน

ได�รับความรู�ในการทํา

ตลาดออนไลน+ การทํา

เว็บไซต+ การ

ประชาสมัพันธ+ ช6องทาง

การตลาด และเทคนิคการ

จัดจําหน6ายผลิตภณัฑ+เพื่อ

สุขภาพ ให�เกิดรายได�

เพิ่มขึ้นในครัวเรือนและ

ชุมชน  

เกิดสถานการณ+

โควิด-19 ทําให�

การดําเนิน

หยุดชะงัก การ

ดําเนินงานไม6

ต6อเนื่อง หมอ

นวดขาดรายได�

จากอาชีพเสริม

ด�านนวด  

สถานการณ+โค

วิด-19 สงบลง 

โครงการที่วาง

ไว�สามารถ

ดําเนินการต6อ

ได�และเปลี่ยน

วิกฤตให�เป7น

โอกาสในด�าน

การท6องเที่ยว 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

5.6 จํานวนนักศึกษาที่

เข�าร6วมโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได�

ให�กับชุมชนฐานราก

ต6อจํานวนนักศึกษาใน

รายวิชาที่เกี่ยวข�อง  

5.7 จํานวนแลนด+มาร+ค

สถานที่ท6องเที่ยวเขต

ชุมชนโค�งตาบาง 

อําเภอท6ายาง จังหวัด

เพชรบุรี  

ชุมชน เช6น เพจเฟสบุ�ค เว็บไซต+ รพสต. เป7นต�น 

อย6างน�อย 3 ช6องทาง ผลการดาํเนินงานเท6ากับ ยัง

ไม6ได�ดําเนินการเนื่องจากติดสถานการณ+โควิด-19  

8) จํานวนรายวิชาในหลักสตูรที่มีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได�ให�กับคนในชุมชน รายวิชาดังนี้ - 

รายวิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร+ (รหัสวิชา 

7,094,705) นักศึกษา 16 คน - รายวิชาธุรกิจสปากับ

การประยุกต+ใช�ในงานแพทย+แผนไทย (รหัสวิชา 

8,033,201) นักศึกษา 19 คน - รายวิชาการนวดไทย 

(รหัสวิชา 8,032,502) นักศึกษา 16 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ บูรณาการไปแล�ว 2 รายวิชาและ

ยังไม6ได�ดําเนินการต6อเนื่องเนื่องจากติดสถานการณ+

โควิด-19 

9) จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได�ให�กับชุมชนฐานรากต6อ

จํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข�อง 30 คน ผล

การดําเนินงานเท6ากับ ดําเนินการไปแล�วื10 คน ใน

การลงพื้นที่ และยังไม6ได�ดําเนินการต6อเนื่อง

เนื่องจากติดสถานการณ+โควิด-19  

10) จํานวนแลนด+มาร+คสถานที่ท6องเที่ยวเขตชุมชน

โค�งตาบาง อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แหล6ง 

ผลการดําเนินงานเท6ากับ ยังไม6ได�ดําเนินการต6อเนื่อง

เนื่องจากติดสถานการณ+โควิด-19  

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

1) ชาวบ�านได�รับความรู�ความเข�าใจในการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานเท6ากับ 

ร�อยละ 80  

2) ชุมชนในครัวเรือนได�รบัความรู�ในการยกระดับ

ผลิตภณัฑ+และสินค�าชุมชน ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ ร�อยละ 80  

3) ชุมชนในครัวเรือนได�รบัความรู�ในการทําตลาด

ออนไลน+ การทําเว็บไซต+ การประชาสัมพันธ+ 

ช6องทางการตลาด และเทคนิคการจัดจําหน6าย

ผลิตภณัฑ+เพื่อสุขภาพ ให�เกิดรายได�เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือนและชุมชน ร�อยละ 80 ผลการดาํเนินงาน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เท6ากับ ยังไม6ได�ดําเนินการต6อเนื่องเนื่องจากติด

สถานการณ+โควิด-19  

4) ชุมชนได�รับความรู�แลนด+มาร+คสถานที่ท6องเที่ยว

เขตชุมชนโค�งตาบาง อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานเท6ากับ ยังไม6ได�

ดําเนินการต6อเนื่องเนื่องจากติดสถานการณ+โควิด-19  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 300,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 181,450 คงเหลือ 118,550 บาท  

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาชุมชนต�นแบบการบริหารจัดการขยะ ชุมชนหัวทุ6ง - ทุ6งพร�าวพัฒนา และการขยายผลสู6ชุมชนอื่นในจังหวัดเพชรบุรี (30,000.00) สถาบันวิจัยและส6งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร+ที่ 5 พัฒนาท�องถิ่น 

กิจกรรม พัฒนาชุมชนต�นแบบการบริหาร
จัดการขยะชุมชนหัวทุ6ง-ทุ6งพร�าวพัฒนา และ
ขยายผลผล สู6ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัด
เพชรบุร ี

วัตถุประสงค+ 
1.เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการขยะสู6ชุมชน
และโรงเรียนในพื้นที่ใกล�เคียง 

2.เพื่อสร�างเครือข6ายการพัฒนาและขยายผล
การบริหารจัดการขยะ 

เปGาหมายเชิงผลผลติ 

(Output) เกิดรูปแบบ

การจัดการขยะ 

เปG�าหมายเชิงผลลัพธ+ 

(Outcome) สามารถนํา

รูปแบบสู6การพัฒนา

และขยายผลไปยัง

ชุมชนและโรงเรียน 

ตัวชี้วัด  

1 เชิงปริมาณ 

   1)จํานวนประชาชนที่มีส6วนร6วมในการพัฒนา 

   2)จํานวนหน6วยงานที่เป7นเครือข6ายร6วมดาํเนินการ 

เชิงคุณภาพ 

   1) รูปแบบการจัดการขยะที่นําไปขยายผล 

   2) ชุมชน/หน6วยงานที่ได�รับการขยายผล 

เชิงเวลา ไตรมาส 3-4  

30,000.00 17,572.00 ผลการดําเนินงาน  

1. แกนนําชุมชน จํานวน 20 คนได�รับการพัฒนาโดยได�

มีการไปศึกษาดูงานการจัดการศูนย+การเรียนรู�ของ

ชุมชนจัดการขยะ จํานวน 2 แห6ง   

2. จากการศึกษาดูงานศูนย+การเรียนรู�ชุมชนต�นแบบ

การจัดการขยะ  ศูนย+เรียนรู�ชุมชนปลอดขยะ บ�านป}า

บุก ตําบลแม6แรง อําเภอป}าซาง จังหวัดลําพูน และ 

ศูนย+เรียนรู�ชุมชนบ�านป}าตึงงาม ตาํบลป}าสัก อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน ระหว6างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 

ทําให�คณะกรรมการชุมชนได�ร6วมกับวางแผนร6วมกัน

กับภาคีเครือข6ายความร6วมมือ และจัดประชุมเพื่อทํา

ข�อตกลงทางความร6วมมือในการจัดการขยะ  โดยมีการ

ลงนามความร6วมมือ ไปเมื่อวันที่ วันจันทร+ที่ ๒๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห�องประชุมราชภัฏสภา 

อาคารวิทยาภริมย+ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเป7น

การบันทึกข�อตกลงความร6วมมือเพื่อสานพลังสร�าง

เครือข6ายการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนและ

โรงเรียน ระหว6างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท6ายาง สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดเพชรบุรี 

เทศบาลตาํบลท6ายาง อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

โรงเรียนบ�านหนองแขม ตําบลท6ายาง อําเภอท6ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนสหกรณ+บํารุงวิทย+ ตําบลท6า

ยาง อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุร ีโรงเรียนเทศบาล 3 

วัดเนรัญชราราม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี  ชุมชนสหกรณ+พัฒนา หมู6 10 ตําบลท6ายาง 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

อําเภอท6ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ ชุมชนหัวทุ6ง-ทุ6ง

พร�าวพัฒนา หมู6 8 ตําบลท6ายาง อําเภอท6ายาง จังหวัด

เพชรบุรี  และร6วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการ

เพื่อขยายผล  

กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ+สมุนไพรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโค�งตาบาง (100,000.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
- - - - - - - - - - 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ6มเกษตรอินทรีย+ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ+ (250,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่5 การพัฒนา
ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 35. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐานราก (ความ
ยากจน) 
3. โครงการ/กิจกรรม “การยกระดบัคุณภาพ
อาหารปลอดภัยสู6มาตรฐานเกษตรอินทรีย+ 
สําหรับกลุ6มเกษตรอินทรยี+จังหวัดเพชรบุรี 
”(ผู�ตรวจแปลง) 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อพัฒนากลุ6มเกษตรปลอดภยัในจังหวัด
เพชรบุรี 2. เพื่อส6งเสรมิให�กลุ6มเกษตรอินทรีย+
จังหวัดเพชรบุรสีามารถบริหารจัดการได�อย6าง
สมดลุ 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

จํานวนครัวเรือนที่เข�า

ร6วมโครงการ จํานวน 

50 ครัวเรือน 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

เกษตรกรที่ผ6านการ

อบรมมี่รายได�เพิ่มขึ้น 

ร�อยละ 60 และผ6าน

การเป7นผู�ตรวจแปลงที่

ได�มาตรฐาน ร�อยละ 
80 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

   1. จํานวนครัวเรือนที่เข�าร6วมโครงการ ค6าเปGาหมาย 

50.00 ครัวเรือน  ผลการดําเนินงาน 50 ครัวเรือน 

   2. ร�อยละของครัวเรือนที่เข�าร6วมโครงการพ�น

เกณฑ+ความยากจนและหรือยกระดับรายได� 

ค6าเปGายหมาย ร�อยละ 60.00 ผลการดําเนินงาน  60 

   3. ร�อยละรายได�ของครัวเรือนกลุ6มเปGาหมายที่เข�า

ร6วมโครงการเพิ่มขึ้น 

ค6าเปGาหมาย มาากว6าหรือเท6ากับร�อยละ 15.00 ผล

การดําเนินงาน มาากว6าหรือเท6ากับร�อยละ 15.00 

   4. จํานวนผู�ผ6านการอบรมการเป7นผู�ตรวจแปลง ค6า

เปGาหมาย ร�อยละ80.00 ผลการดําเนินงาน 80 

   5. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการกับการยกระดับ

ชุมชน 

ค6าปGายหมาย มากว6าหรือเท6ากับรายวิชา 2.00 

รายวิชา ผลการดําเนินงาน2 รายวิชา 

   6. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดีขึ้นและยกระดับรายได�ชุมชนต6อ

จํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข�อง ค6าเปGาหมาย 

22 คน ผลการดําเนินงาน 10 คน 

เชิงคุณภาพ  

1. ประชาชนที่เข�าร6วมโครงการมีคณุภาพชีวิตดีขึ้นทั้ง

กายและใจ สติปNญญา อารมณ+และสังคม ค6า

เปGาหมาย ร�อยละ 70 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 70 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 250,000บาท เบิกจ6าย

จริง250,000...คงเหลือ ......0.00....บาท 

250,000.00 104,206.00 9. ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการอบรมไปแล�ว 2 กิจกรรม ได�แก6 กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู�ตรวจแปลงเพื่อ

รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย) อบรมวันที่ 17-19 

กุมภาพันธ+ 2563 ผู�เข�าอบรม 50 คน สถานที่

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และกิจกรรมการอบรม

เชิงปฏิบัติการการจัดทําข�อมลูระบบสารสนเทศ

เครือข6ายเกษตรอินทรีย+ วันที่อบรม 2 มีนาคม 2563 ผู�

เข�าอบรม 30 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเหลือ

อีก 2 กิจกรรม คือ การยดือายุการเก็บรักษา ผัก-ผลไม�

อินทรีย+ และการแปรรูปเยลลี่อินทผาลมัที่จะต�องเลื่อน

กิจกรรมไปก6อนเนื่องจากสถานการณ+โควิด-19  

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

การเป7นผู�ตรวจแปลงผัก

เกษตรอินทรีย+ที่เป7น

มาตรฐานเดียวกัน 

    

กิจกรรมที่ 7 การยืดอายุและเก็บรกัษาผักหลังการเก็บเกี่ยวและการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสู6มาตรฐานเกษตรอินทรีย+สําหรับกลุ6มเกษตรอินทรีย+ จังหวัดเพชรบุรี (13,090.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา
ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 35. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐานราก (ความ
ยากจน) 
3. โครงการ/กิจกรรม “การยืดอายแุละเก็บ
รักษาผักหลังการเก็บเกี่ยวและการยกระดับ
คุณภาพอาหารปลอดภัยสู6มาตรฐานเกษตร
อินทรีย+สําหรับกลุ6มเกษตรอินทรีย+ จังหวัด
เพชรบุร ี

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อสนองต6อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 
10ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 

2. เพื่อส6งเสริมให�กลุ6มเกษตรอินทรยี+จังหวัด
เพชรบุรีสามารถบริหารจัดการได�อย6างสมดลุ 

3. เพื่อบูรณาการการทํางานของหน6วยงานที่
เกี่ยวข�องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

      13,090.00 13,090.00 5. ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินโครงการเป7นบางส6วนและ แต6ไม6สามารถ

ดําเนินกิจกรรมต6อได�เนื่องจากสถานการณ+โควิด-19 

      

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร�างวิสาหกิจชุมชนต�นแบบผู�เลี้ยงไก6พื้นเมืองเพชรบุรี ตําบลไร6ส�ม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สู6การค�าเชิงพานิช (368,956.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1. ยุทธศาสตร+ที่  5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 35  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐานราก (ความ
ยากจน) 
3. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร�างวิสาหกิจชุมชนต�นแบบผู�เลีย้งไก6พื้นเมือง
เพชรบุรีต.ไร6ส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี สู6การค�า
เชิงพาณิชย+ 
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อจัดทําข�อมูลกระบวนการเลี้ยงไก6 
ต�นทุนการผลิตและรายได�ของวิสาหกิจ “ผู�
เลี้ยงไก6พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร6ส�ม อ.เมือง จ.
เพชรบุรี  
4.2 เพื่อยกระดับระบบการเลี้ยงไก6ของ
วิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไก6พื้นเมืองเพชรบุรี”ต.ไร6ส�ม 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ให�เกิดมาตรฐานในระดับ
สากล  

4.3 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ+ไก6ของวิสาหกิจ “ผู�
เลี้ยงไก6พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร6ส�ม อ.เมือง จ.
เพชรบุรี ในรูปแบบไก6สด ไก6แปรรปู และ

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)  

- จํานวนครัวเรือน

เปGาหมายที่เข�าร6วม

กิจกรรม  

- จํานวนผลิตภัณฑ+

จากไก6 

- จํานวนสตูร

เมนูอาหารจากไก6 

- ร�อยละรายได�ของ

ครัวเรือน

กลุ6มเปGาหมายที่เข�า

ร6วมโครงการเพิ่มขึ้น 

- ร�อยละของครัวเรือน

ที่เข�าร6วมโครงการมี

การยกระดับรายได�

ครัวเรือน 

- จํานวนรายวิชาใน

หลักสตูรที่มีการบูรณา

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

รายได�ที่เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือนของชาวบ�าน

ในวิสาหกิจ “ผู�เลีย้งไก6

พื้นเมืองเพชรบุรี”ต.ไร6

ส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ส6งผลทําให�มีคุณภาพ

ชีวิตและวิถีชีวิตดีมาก

ขึ้น 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

- จํานวนครัวเรือนเปGาหมายที่เข�าร6วมกิจกรรม 15 

ครัวเรือน 17 ครัวเรือน 

- ผลติภณัฑ+จากไก6ของวิสาหกิจ “ผู�เลีย้งไก6พื้นเมือง

เพชรบุรี” ต.ไร6ส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี อย6างน�อย 2 

ผลิตภณัฑ+ 5 ผลิตภณัฑ+  (1. ไก6แดดเดียว 2. ไก6ฝอย 3. 

น้ําพริกไก6ฝอยทรงเครื่อง 4. ซุปไก6สกัด 5. คุกกี้เสรมิ

แคลเซียม) 

- เมนูอาหารจากไก6ของวิสาหกิจ “ผู�เลีย้งไก6พื้นเมือง

เพชรบุรี” ต.ไร6ส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี อย6างน�อย 2 

สูตรอาหาร 5 สตูรอาหาร (1. ไก6แดดเดยีว 2. ไก6ฝอย 

3. น้ําพริกไก6ฝอยทรงเครื่อง 4. ซุปไก6สกัด 5. คุกกี้

เสรมิแคลเซียม) 

- ผลติภณัฑ+จากไก6ของวิสาหกิจ “ผู�เลีย้งไก6พื้นเมือง

เพชรบุรี” ต.ไร6ส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 500 ชิ้น 500 

ชิ้น 

- ร�อยละรายได�ของครัวเรือนกลุ6มเปGาหมายที่เข�าร6วม

โครงการเพิ่มขึ้น ร�อยละ ≥15 ไม6สามารถดําเนินการ

368,956.00 228,540.10 9. ผลการดําเนินงาน 

 9.1) กิจกรรมลงพื้นทีของคณะทํางานจากคณะ

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ีเพื่อสาํรวจกระบวนการ

เลี้ยงไก6 ต�นทุนการผลิตและรายได�ของวิสาหกิจ “ผู�

เลี้ยงไก6พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร6ส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

จํานวน 1 วัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  

 9.2) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภณัฑ+จาก

ไก6สด  “ไก6พริบพรี ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

ดําเนินการเลื่อนกิจกรรมและสามารถดําเนินกิจกรรม

ให�แล�วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยผลการ

ดําเนินงานได�ผลิตภณัฑ+จากไก6ของวิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไก6

พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร6ส�ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี จํานวน 

5 ผลิตภณัฑ+ และ 5 สตูรอาหาร ดังนี้ 1. ไก6แดดเดียว 2. 

ไก6ฝอย 3. น้ําพริกไก6ฝอยทรงเครื่อง 4. ซุปไก6สกัด และ

5. คุกกี้เสริมแคลเซียม จํานวน 500 ชิ้น และการ

วิเคราะห+คุณค6าทางโภชนาการ ได�แก6 โปรตีน Kjeldahl 

Method ไขมัน Solvent extraction Method เถ�า Dry Ash 

method เส�นใยGravimetric method ทั้งนี้อยู6ในระหว6างขี้

นตอนการสรุปผลอย6างสมบูรณ+ต6อไปเพื่อจัดทํา

 กิจกรรมลงพื้นทีของ

คณะทํางานจากคณะ

วิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี เพื่อสํารวจ

กระบวนการเลี้ยงไก6 

ต�นทุนการผลิตและรายได�

ของวิสาหกิจ “ผู�เลี้ยงไก6

พื้นเมืองเพชรบุรี” ต.ไร6ส�ม 

อ.เมือง จ.เพชรบุรี จํานวน 

1 วัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 สรุปผลการ

สํารวจ จํานวน 17 คน 

พบว6า ส6วนใหญ6ผู�ตอบ

แบบสํารวจมีอายุมากกว6า 

50 ปK มีอาชีพรับจ�าง มี

สมาชิกในครอบครัว

ประมาณ 3-5 คน มีความรู�

เรื่องบัญชีครัวเรือนแล�ว 

และเห็นประโยชน+ของการ

 จากสถานการณ+

การแพร6ระบาด

ของไวรัสโคโรนา 

2019 และ

ประกาศ

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเพชรบุรี เรื่อง 

มาตรการปGองกัน

ความเสีย่งจาก

การแพร6ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ฉบับที่ 5 

ให�มหาวิทยาลยั

ป�ดทําการ

ชั่วคราว ตั้งแต6 24 

มีนาคม พ.ศ. 

2563 ถึงวันที่ 12 

เมษายน พ.ศ. 

2563 และ ฉบับที่ 

จากจาก

สถานการณ+

การแพร6

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

2019 และ

ประกาศ

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ

เพชรบุรี เรื่อง 

มาตรการ

ปGองกันความ

เสี่ยงจากการ

แพร6ระบาด

ของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

ฉบับที่ 5 ให�

มหาวิทยาลยั

ป�ดทําการ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เมนูอาหารจากไก6 เพื่อจัดจําหน6ายผลิตภณัฑ+
ไปยังตลาดผู�บริโภค และสามารถสร�างรายได�
ที่เพิ่มขึ้นให�ครัวเรือน (ผลิตภัณฑ+ไก6บรรจุ
กระปIอง/ซอง 500 ชิ้น โดยแบ6งให�กับชุมชน 50 

% (250 ชิ้น) เพื่อจัดจําหน6าย และแบ6งให�กับ
คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 50 % (250 ชิ้น) 
เพื่อจัดแสดงและมอบเป7นที่ระลึกในกิจกรรม
ต6าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร+ฯ นิทรรศการ
สัปดาห+วิทยาศาสตร+ฯ กิจกรรมตรวจเยี่ยม
การเข�าดูงานของท6านองคมนตรี ฯลฯ เป7น
ต�น) 

การจัดการเรยีนการ

สอนเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได�ให�กับ

คนในชุมชน 

- จํานวนนักศึกษาที่

เข�าร6วมโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได�

ให�กับชุมชนฐานราก 

- ชาวบ�านได�รับความรู�

ความเข�าใจของ

ชาวบ�านในการอบรม

และทบทวน

กระบวนการผลติตาม

มาตรฐานฟาร+มเลี้ยง

ไก6เนื้อสําหรับ

ผู�ประกอบการ 

กระบวนการวิเคราะห+

ต�นทุน-รายได� และ

องค+ความรู�การพัฒนา

ผลิตภณัฑ+และจัดทํา

ผลิตภณัฑ+ “ไก6

พริบพรี” เพื่อจัด

จําหน6าย 

ได� (เนื่องจากการแพร6ระบาดไวรัสโคโรนา (2019) 

- ร�อยละของครัวเรือนที่เข�าร6วมโครงการมีการ

ยกระดับรายได�ครัวเรือน (ของ 15 ครัวเรือน) ร�อยละ 

≥60 ไม6สามารถดําเนินการได� (เนื่องจากการแพร6

ระบาดไวรสัโคโรนา (2019) 

- จํานวนรายวิชาในหลักสตูรที่มีการบูรณาการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได�ให�กับคนในชุมชน รายวิชา ≤1 

ไม6สามารถดําเนินการได� (เนื่องจากการแพร6ระบาด

ไวรัสโคโรนา (2019) 

- จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได�ให�กับชุมชนฐานราก 

 30 คน ไม6สามารถดําเนินการได� (เนื่องจากการแพร6

ระบาดไวรสัโคโรนา (2019) 

7.2 เชิงคุณภาพ 

- ชาวบ�านได�รับความรู�ความเข�าใจในการอบรมและ

ทบทวนกระบวนการผลิตตามมาตรฐานฟาร+มเลี้ยง

ไก6เนื้อสําหรับผู�ประกอบการกระบวนการวิเคราะห+

ต�นทุน-รายได�  และองค+ความรู�การพัฒนาผลติภณัฑ+

และจัดทําผลิตภณัฑ+ “ไก6พริบพรี” เพื่อจัดจําหน6าย 

ร�อยละ 80 ไม6สามารถดําเนินการได� (เนื่องจากการ

แพร6ระบาดไวรัสโคโรนา (2019) 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 

7.4 เชิงงบประมาณ 368,956 บาท (100.00 %) 

228,540.10 บาท  

(61.94 %)  

 บรรลุเปGาหมายร�อยละ 54.55  (สําเร็จ 6 ตัวชี้วัด  จาก 

11 ตัวชี้วัด) 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 368,956 บาท  เบิกจ6าย

จริง 228,540.10 บาท คงเหลือ 140,415.90 บาท 

รายงานผล ทําบัญชีครัวเรือน ปNญหา

หลักคือผู�ตอบแบบสํารวจ

คิดว6าการทําบัญชี

ครัวเรือนมคีวามยุ6งยาก

และทําให�เสียเวลา ทําให�

ขาดความต6อเนื่องในการ

จัดทําบัญชีครัวเรือน 

ผู�สํารวจส6วนใหญ6ใช�

อุปกรณ+สื่อสารคือ

โทรศัพท+มือถือเป7นหลักใน

การเข�าถึงข�อมูล 

6  ให�

มหาวิทยาลยั

ขยายเวลาป�ดทํา

การชั่วคราว 

ตั้งแต6 13 เมษายน 

พ.ศ. 2563 จนถึง

วันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2563 หรือ

จนกว6าจะมี

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงเป7น

อย6างอื่นนั้น 

ส6งผลให�การ

ดําเนินกิจกรรม

ต�องหยุดการ

ดําเนินงาน และ

ไม6สามารถดําเนิน

กิจกรรมใน

โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สร�างวิสาหกิจ

ชุมชนต�นแบบผู�

เลี้ยงไก6พื้นเมือง

เพชรบุรี ฯ ตาม

วันและเวลาที่

กําหนดไว�ภายใน

ไตรมาสที่ 1-3 

ได�แก6    

- ลงพื้นที่จัด

กิจกรรมอบรม

และทบทวน

กระบวนการผลติ

ตามมาตรฐาน

ฟาร+มเลี้ยงไก6เนื้อ

สําหรับ

ผู�ประกอบการ 

ชั่วคราว ตั้งแต6 

24 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 ถึง

วันที่ 12 

เมษายน พ.ศ. 

2563 และ 

ฉบับที่ 6  ให�

มหาวิทยาลยั

ขยายเวลาป�ด

ทําการ

ชั่วคราว ตั้งแต6 

13 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

จนถึงวันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 

2563 หรือ

จนกว6าจะมี

ประกาศ

เปลี่ยนแปลง

เป7นอย6างอื่น

นั้น ส6งผลให�

การดําเนิน

กิจกรรมต�อง

หยุดการ

ดําเนินงานไม6

สามารถ

ดําเนิน

กิจกรรมบาง

กิจกรรมได�

แล�วเสร็จตาม

ไตรมาสที่ 1-3 

ที่ได�วาง

กําหนดการไว�

แล�วนั้น ได�แก6 

กิจกรรมลง

พื้นที่จัด



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

(ก6อนการ

ปรับปรุง

กระบวนการ) 

จากผู�เชี่ยวชาญ

ภายใน

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเพชรบุรี และ

บุคลากรภาย

นอกจาก

สํานักงานปศุสตัว+

จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 1 วัน 

- กิจกรรมลงพื้นที่

อบรม

กระบวนการ

วิเคราะห+ต�นทุน-

รายได� จาก

ผู�เชี่ยวชาญ

ภายใน

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเพชรบุรี 

จํานวน 1 วัน 

- ลงพื้นที่จัด

กิจกรรมอบรม

และทบทวน

กระบวนการผลติ

ตามมาตรฐาน

ฟาร+มเลี้ยงไก6เนื้อ

สําหรับ

ผู�ประกอบการ 

(ระหว6างและหลัง

การปรับปรุง

กระบวนการ) 

จากผู�เชี่ยวชาญ

ภายใน

มหาวิทยาลยัราช

กิจกรรมอบรม

และทบทวน

กระบวนการ

ผลิตตาม

มาตรฐาน

ฟาร+มเลี้ยงไก6

เนื้อสําหรบั

ผู�ประกอบการ 

(ก6อนการ

ปรับปรุง

กระบวนการ) 

จาก

ผู�เชี่ยวชาญ

ภายใน

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ

เพชรบุรี และ

บุคลากรภาย

นอกจาก

สํานักงานปศุ

สัตว+จังหวัด

เพชรบุรี 

จํานวน 1 วัน 

กิจกรรมลง

พื้นที่อบรม

กระบวนการ

วิเคราะห+

ต�นทุน-รายได� 

จาก

ผู�เชี่ยวชาญ

ภายใน

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ

เพชรบุรี 

จํานวน 1 วัน 

และกิจกรรม



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ภัฏเพชรบุรี และ

บุคลากรภาย

นอกจาก

สํานักงานปศุสตัว+

จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 2 วัน          

ลงพื้นที่จัด

กิจกรรมอบรม

และทบทวน

กระบวนการ

ผลิตตาม

มาตรฐาน

ฟาร+มเลี้ยงไก6

เนื้อสําหรบั

ผู�ประกอบการ 

(ระหว6างและ

หลังการ

ปรับปรุง

กระบวนการ) 

จาก

ผู�เชี่ยวชาญ

ภายใน

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ

เพชรบุรี และ

บุคลากรภาย

นอกจาก

สํานักงานปศุ

สัตว+จังหวัด

เพชรบุรี 

จํานวน 2 วัน         

 ดังนั้น 

โครงการจึงได�

จัดทําความรู�

ด�านการผลติ

อาหารในการ

เลี้ยงไก6 เพื่อ

ช6วยลดต�นทุน

การผลิต และ

ความรู�ในการ

แปรรูป

ผลิตภณัฑ+ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

รวมทั้งข�อมูล

การตรวจ

วิเคราะห+

คุณค6าทาง

โภชนาการ

ของไก6พริบพรี 

โดยจัดทําและ

เผยแพร6สู6

ชุมชนใน

รูปแบบ

โปสเตอร+และ

เอกสาร ทั้งนี้

โครงการ

เสนอแนะว6า

ควรจัดทํา

โครงการ

ต6อเนื่องใน

ปKงบประมาณ 

2564 ต6อไป 

เพื่อเผยแพร6

ความรู�และ

กิจกรรมต6าง 

ๆ สู6ชุมชน

อย6างเป7น

รูปธรรมใน

รูปแบบการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ

ต6อไป เพื่อ

ส6งผลให�ชุมชน

สามารถต6อ

ยอดองค+

ความรู�เพื่อ

การจัดหา

รายได�ของ

ชุมชนต6อไป 

กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาศักยภาพผู�ปฏิบัติงานตามยุทธศาตร+การพัฒนาท�องถิ่น (200,000.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 200,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาผลติภณัฑ+จากกล�วยหอมทองสู6การค�าเชิงพานิชย+ (99,900.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี
กิจกรรมย6อยที่ 1 การพัฒนาผลติภณัฑ+จาก
กล�วยหอมทองเพื่อพัฒนาท�องถิ่น (ระยะที่ 1) 

4.1เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ+จากกล�วยหอมทองที่
ตกเกรด อย6างน�อย 2 ผลติภณัฑ+  
4.2 เพื่อพัฒนากลุ6มกล�วยหอมทอง อําเภอบ�าน
ลาดสู6เชิงพาณิชย+  

เกษตรกรปลูกกล�วย

หอมทองอําเภอบ�าน

ลาด 1 กลุ6ม จํานวน 15 

คน  

ผลิตภณัฑ+จากกล�วย

หอมทองที่ตกเกรด 

อย6างน�อย 2 ผลิตภัณฑ+  

7.1 เชิงปริมาณ  

1. ได�ผลติภณัฑ+จากกล�วยหอมทอง 2 เมนู  

2. ได�การรวมกลุ6มเกษตรกร 1 กลุ6ม  

 

7.2 เชิงคุณภาพ  

1. ได�มีการรวมกลุ6มเกษตรกรเป7นการสร�างความเข็ม

แข็งในท�องถิ่น 1 กลุ6ม  

2. มีการบูรณาการรายวิชากับการเรียนการสอน 1 

วิชา  

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 99,900 บาท เบิกจ6าย

จริง อยู6ระหว6างดําเนินการ  

99,900.00 0.00 1.1 ได�มีการตดิต6อ กับทางเกษตรกรปลูกกล�วยหอม

ทองอําเภอบ�านลาดเพื่อหารือถึงปNญหาและความ

ต�องการของทางกลุ6ม  

1.2 ได�เริ่มศึกษาค�นคว�าถึงข�อมลูผลิตภณัฑ+ที่ทางกลุ6ม

ต�องการ  

อยู6ระหว6างดําเนินการ 1. ระยะเวลาใน

การดําเนิน

โครงการน�อยมาก  

2. เกิดโรค โควิค-

19 ส6งผลให�การ

ดําเนินงานล6าช�า 

เป7นอย6างมาก 

  

กิจกรรมที่ 11 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได�ชุมชนฐานราก (180,000.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อแก�ไขปNญหาการประกอบอาชีพไม6ได�
ของคนชุมชน 

 2. เพื่อสร�างแหล6งอาหารชุมชน ผกัสวนครัว 
รั้วกินได�  
 3. เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู�ของชุมชนให�เกิด
รายได�เพิ่มขึ้น 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)  

 - ผลผลิตทาง

การเกษตรเช6น ผักบุ�ง, 

ผักชีฝรั่ง, คะน�า เป7น

ต�น 

 - ได�แหล6งอาหารของ

ชุมชนที่คนในชุมชน

สามารถมาใช�

ประโยชน+ร6วมกันได�  

 - ได�ฐานเรยีนรู�การ

ปลูกผักสวนครัวรั้วกิน

ได�ในชุมชน 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

ช6วยลดรายจ6ายของคน

ในชุมชน 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย ผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

เปGาหมาย 

( 20 กระถาง / 5 ชนิด / 20 ครัวเรอืน / ร�อยละ 10 / 

3 ฐานเรียนรู�)  

ผลการดําเนินงาน 

1. กระถางผักสวนครัวรั้วกินได�ของชุมชน 

2. ชนิดของผักสวนครัว 

3. ครัวเรือนที่เข�าร6วมโครงการ 

4. ประชาชนที่เข�าร6วมโครงการมีรายจ6ายลดลง 

5. ฐานเรียนรู�ในชุมชน 

 

7.2 เชิงคุณภาพ ร�อยละ 10 1. ประชาชนในชุมชนมี

ชีวิตความเป7นอยู6ที่ดีขึ้น 

 

7.3 เชิงเวลา ร�อยละ 80 1. การจัดซื้อและเบิกจ6ายแล�ว

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

180,000.00 180,000.00  1. ชุมชนสามารถนําผักสวนครัวที่ได�ปลูกมา

รับประทานเป7นอาหารทําให�ลดค6าใช�จ6ายในการต�อง

ซื้อผักในการรับประทาน 

 2. เกิดแหล6งอาหารชุมชน ผักสวนครัว รั้วกินได� 

ร6วมกันในชุมชน 

 3. ฐานเรียนรู�ของชุมชนได�รับการพัฒนาให�เกิดรายได�

เพิ่มขึ้น สําหรับคนที่มาศึกษาเรยีนรู�ได� 

การนําเอาวิธีการทํา

เกษตรปลอดภัยมา

ประยุกต+ใช�กับชุมชนตาม

แนวคิด ผักสวนครัวรั้วกิน

ได�  

    

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่  18 โครงการส งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเปRนระเบียบ วินัยเข@าใจสิทธิหน@าที่ของตนเองและผู@อื่นภายใต@พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%เปRนประมุข 
กิจกรรมที่ 1 ส6งเสรมิ ความรัก ความสามคัคี ความเป7นระเบียบ วินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเอง และผู��อื่นภายใต�พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ+เป7นประมุขจังหวัดเพชรบุรี (1,212,663.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
กิจกรรมส6งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความ 5. เปGาหมายเชิง 6. เปGาหมายเชิง 7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 1,212,663.00 661,828.00 9. ผลการดําเนินงาน การดําเนินงานในกิจกรรมแล�ว 10. องค+ความรู�และ 11. ปNญหาและ 12. 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เป7นระเบียบ วินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเอง 

และผู�อื่นภายใต�พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ+เป7น
ประมุขจังหวัดเพชรบุรี  
 

4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

   4.1 เพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบด�านความรัก 
ความสามัคคี ความเข�าใจสิทธิหน�าที่ของ
ตนเอง และผู�อื่นภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย+เป7นประมุข 

   4.2 เพื่อนําแนวทางการพัฒนาชุมชนต�นแบบ
ความรัก ความสามัคคี ความเข�าใจในสิทธิ
หน�าที่ ของตนเอง และผู�อื่นภายใต�พื้นฐาน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ+เป7น
ประมุขไปเผยแพร6ในพื้นที่ชุมชนที่มีความ
จําเป7นในการพัฒนา 

ผลผลติ (Output) ความ

สามัคคี ให�ประชาชน

ในชุมชน ตระหนักถึง

จิตสาธารณะ 

ผลลัพธ+ (Outcome) 

ประชาชนในชุมชน

เกิดความคิดที่จะทํา

ประโยชน+เพื่อ

สาธารณะแกชุมชน 

และเกิดความร6วมมือ

ร6วมใจกันขึ้นในชุมชน  

7.1 เชิงปริมาณ   

      1. ชุมชนต�นแบบความรัก ความสามัคคี ความ

เข�าใจในสิทธิหน�าที่ ของตนเองและผู�อื่นภายใต�

พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+เป7น

ประมุข เปGาหมาย 1 ชุมชน 

      2. ชุมชนที่มีความรัก ความสามัคคี ความเข�าใจ

ในสิทธิหน�าที่ ของตนเอง และผู�อื่นภายใต�พื้นฐาน

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ+เป7นประมุข 

เปGาหมาย 10 ตาํบล 

      3. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมได�รับการส6งเสริม

ความเข�าใจในความรัก ความสามคัคี ความมี

ระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเอง และผู�อื่น 

และสมัครเป7นจิตอาสาเพิ่มขึ้น เปGาหมาย ร�อยละ 10 

      4. รายวิชาที่บูรณาการส6งเสริมความเข�าใจใน

ความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข�าใจ

สิทธิหน�าที่ของตนเอง และผู�อื่น เปGาหมาย ร�อยละ 
10  

      5. จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการเกี่ยวกับน�อมนําพระ

ราโชบายด�านการจัดการศึกษา เพื่อเสริมคุณลักษณะ

คนไทยส6งเสรมิ 4 ประการ เปGาหมาย 1,000 คน/

จังหวัด 

      6. จํานวนโครงการที่เกิดจากการมีส6วนร6วมคิด

ร6วมทําระหว6างภาคีเครือข6าย ผู�นําชุมชนและ

ประชาชนอย6างน�อย 20 โครงการ เปGาหมาย 5 

เครือข6าย 

7.2 เชิงคุณภาพ  

      1. จํานวนจิตอาสาเพิ่มขึ้น 

      2. รูปแบบการพัฒนาชุมชนต�นแบบรู�รักสามัคคี 

      เปGาหมาย จํานวน 9 ตําบล 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 4  

      1. โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา 

7.4 เชิงงบประมาณ 2,090,000 บาท ดําเนินงานแล�ว

เสร็จ 

 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 1,212,663.00 บาท 

เบิกจ6ายจริง  649,828.00 คงเหลือ 562,835.00บาท 

เสร็จ 

    9.1 เกิดชุมชนต�นแบบความรัก ความสามัคคี ความ

เข�าใจในสิทธิหน�าที่ ของตนเอง และผู�อื่นภายใต�

พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+เป7นประมุข 

    9.2 ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนต�นแบบ

ความรัก ความสามัคคี ความเข�าใจในสิทธิหน�าที่ ของ

ตนเอง และผู�อื่นภายใต�พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย+เป7นประมุขไปเผยแพร6ในพื้นที่ชุมชนที่

มีความจําเป7นในการพัฒนา 

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

     10.1 ประชาชนใน

ชุมชนเกิดความเห็นอก

เห็นใจกัน  ร6วมมือ ร6วมใจ

กัน สามารถทํางานเพื่อ

ส6วนรวมร6วมกันได�อย6างมี

ประสิทธิภาพ  

     10.2 เกิดกิจกรรม

ร6วมกันในชุมชน ชุมชน 

ร6วมกันคิด ร6วมกันทํา โดย

มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี เป7นผู�แนะนํา 

และเป7นที่ปรึกษา 

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน   

     11.1 การรวม

คนในช6วงแรก 

เนื่องจากในการ

ทํากิจกรรมแต6ละ

ครั้งใช�คนจํานวน

มาก แต6สดุท�าย

แล�ว เมื่อชาวบ�าน

ได�รับรู� เข�าใจสิ่งที่

ราชภัฏนําเสนอ 

ทําให� ชาวบ�าน

เกิดความพร�อม

เพรียงกัน รวมมือ

ร6วมใจกันมากขึ้น 

      11.2 ปNญหา

สถานการณ+การ

แพร6ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน6า 
2019 

 

 

 

 

 

 

ข�อเสนอแนะ 

เป7นโครงการ

ทําให�เกิดการ

รวมตัวกัน

ทํางานของ

ชาวบ�าน เกิด

ประโยชน+ต6อ

ชุมชนอย6าง

มาก 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 2 จิตอาสาเพื่อสร�างความสามคัคีในชุมชนการทําเจลล�างมือเพื่อร6วมกันแก�ไขปNญหาการแพร6ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (357,730.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร�างความสามัคคีใน
ชุมชนการทําเจลล�างมือเพื่อร6วมกันแก�ไข
ปNญหาการแพร6ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

 

4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    4.1 เพื่อส6งเสรมิกระบวนการทํางานร6วมกัน
ในชุมชนให�เกิดความรัก ความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัยความเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเอง
และผู�อื่นภายใต�พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ+เป7น
ประมุข 

    4.2 เพื่อส6งเสรมิกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 

    4.3 เพื่อช6วยเหลือประชาชนที่ได�รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) ได�

เจลแอลกอฮอล+

จํานวน 2,000 ลิตร 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

ประชาชนในชุมชน

เปGาหมายได�ร6วมเป7น

จิตอาสา เกิดการ

เสียสละเพื่อส6วนรวม  

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

     1. ได�เจลแอลกอฮอร+ขนาด 50 ML เปGาหมาย 

12,000 ชิ้น 

     2. เจลแอลกอฮอร+ขนาด 500 ML เปGาหมาย 800 

ชิ้น 

     3. ชุมชนที่เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 8 ชุมชน 

160 คน  

     4. กิจกรรมที่เกิดจากการมสี6วนร6วมคิดทําระหว6าง

ภาคีเครือข6าย ผู�นําชุมชน ประชาชน เปGาหมาย 8 

กิจกรรม 

7.2 เชิงคุณภาพ 

      1. ชุมชนมีความสามัคคีและเกิดความตระหนัก

ในการร6วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมชน ร�อยละ 10 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 4 การจัดซื้อและเบิกจ6ายแล�ว

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.4 เชิงงบประมาณ 357,730 บาท  งบประมาณที่

ได�รับการจัดสรร 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 357,730.00 บาท 

เบิกจ6ายจริง 318,283.92 คงเหลือ 39,446.08 บาท 

357,730.00 319,179.92 9. ผลการดําเนินงาน 

 1. ได�เจลล�างมือเพื่อนํามาใช�ประโยชน+สําหรับพื้นที่/

หน6วยงานที่มีความต�องการเพื่อปGองกันการแพร6ระบาด

ของไวรัสโคโรน6า 2019 

 2. ได�เกิดการรวมกลุ6มในการทํากิจกรรมจิตอาสาขึ้นใน

แต6ละชุมชน 

 3. ได�ส6งมอบเจลล�างมือให�กับสาธารณสุขจังหวัด

เพชรบุรีและประจวบฯ และกระจายไปตาม  

 4. รพ.สต.ต6างๆ อย6างทั่วถึง อีกทั้งประชาชนที่เข�าร6วม

โครงการทําเจลครั้งนี้  

 1. กี่ชุมชน  8 ชุมชน 1.ชุมชนหัวทุ6ง 2.ชุมชนนายาง 3.

ชุมชนบ�านในดง 4.ชุมชนหนองกะปุ 5.ชุมชนไร6สะท�อน 

6.ชุมชนท6าเสน 7.ชุมชนโค�งตาบาง 8.ชุมชนต�นมะม6วง 

 5. จํานวนผู�เข�าร6วม 160 คน 

 6. ผลผลิตที่ได� เจลล�างมือ จํานวน 2,000 ลิตร โดย

กระจายไปยังหน6วยงานที่เกี่ยวข�อง 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. ประชาชนได�เรยีนรู�การ

ผลิตเจลแอลกอฮอล+ 

 2. ได�ความรู�เรื่องการทํา

ความสะอาดมือเพื่อ

ปGองกันการติดเชื้อไวรัสโค

โรน6า 2019 

 3. ได�นําเจลที่เกิดจาก

ความมีจิตอาสาไปส6งต6อ

ให�กับบุคลากรทาง

การแพทย+และ

ผู�ด�อยโอกาส 

 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 1. ปNญหา

สถานการณ+การ

แพร6ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน6า 

2019 ทําให�ต�อง

เว�นระยะห6างทาง

สังคมมากขึ้น 

การดําเนินงาน

บางอย6างจึง

เป7นไปได�ยาก 

  

กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาการทําหน�ากากผ�า เพื่อร6วมกันแก�ไขปNญหาการแพร6ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (42,572.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
กิจกรรมจิตอาสาการทําหน�ากากผ�า เพื่อ
ร6วมกันแก�ไขปNญหาการแพร6ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 

 

4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

   4.1. เพื่อต6อยอดการพัฒนาอาชีพ 

   4.2. เพื่อสร�างรายได�ให�กับคนในชุมชน 

   4.3. เพื่อช6วยเหลือประชาชนที่ได�รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

   4.4. เพื่อช6วยเหลือสนับสนุนหน6วยงานในการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

หน�ากากผ�าจํานวน 

300 ชิ้น 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) 

ประชาชนมีรายได�

เพิ่มขึ้นจากการเย็บ

หน�ากากผ�า และได�

พัฒนาอาชีพให�สอด

รับกับสถานการณ+ที่

เกิดขึ้นในปNจจุบัน 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ  

1. ได�หน�ากากผ�า เปGาหมาย จํานวน 1,000 ชิ้น 

 

7.2 เชิงคุณภาพ 

1. ประชาชนในรายได�เพิ่มมากขึ้นในช6วงถานการณ+

การแพร6ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน6า 2019 ร�อยละ 10 

2.ชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพให�สอดรับกับ

สถานการณ+บ�านเมือง ร�อยละ 15 

7.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3 การจัดซื้อและเบิกจ6ายแล�ว

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.4 เชิงงบประมาณ 42,572.00 งบประมาณที่ได�รับการ

จัดสรร 

 

42,572.00 32,879.25 9. ผลการดําเนินงาน 

   9.1 ได�หน�ากากผ�า จํานวน 1000 ชิ้น 

   9.2. ได�ชุมชนจิตอาสาร6วมทํางานกับมหาวิทยาลยั 4 

ชุมชน 

   9.3. จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการ 40 คน  

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 10.1 ประชาชนที่เข�าได�

เรียนรู�วิธีการเย็บหน�ากาก

ผ�าแบบต6างๆจากคุณ

ครูผู�สอน 

 

 

 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 11.1 ปNญหาการ

แพร6ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน6า 

ทําให�ผู�เข�าร6วม

กิจกรรมได�อย6าง

จํากัด เป7นผล

ต6อเนื่องให�การ

ผลิตหน�ากาก

เป7นไปได�ช�า 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 42,572.00 บาท เบิกจ6าย

จริง  32,879.25 คงเหลือ 9,692.75 บาท 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 19 โครงการอนุรักษ%พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

กิจกรรมที่ 1 เว็บไซต+ประชาสัมพันธ+โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี (10,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลักที่ 19 

3. ชื่อกิจกรรมเว็บไซต+ประชาสัมพันธ+โครงการ 
อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุร ี

4. วัตถุประสงค+ 
1. เพื่อสนองพระราชดาํริตามโครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  
2. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต+ประชาสัมพันธ+
โครงการอพ.สธ. -มรภ.เพชรบุรี  

เว็บไซต+ประชาสัมพันธ+

โครงการอพ.สธ.-มรภ.

เพชรบุร ี

การเผยแพรข6าว

ประชาสมัพันธ+ ข6าว

กิจกรรม และงานวิจัย 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

   7.1 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต�

งานโครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  เช6น  

ข6าวประชาสัมพันธ+ ข6าวกิจกรรม และงานวิจัยที่

เผยแพร6 อย6างน�อย เปGาหมาย 9 โครงการ ผลการ

ดําเนินงาน 9 โครงการ 

   7.2 เชิงคุณภาพ  

7.2.1 ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรมไม6น�อยกว6า 

ค6าเปGาหมาย ระดับ 3.50 ผลการดําเนินงาน ระดับ 
3.80 

7.2.2 สามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน+ไม6น�อยกว6า 

ค6าเปGาหมาย ระดับ 3.50 ผลการดําเนินงาน 4.00    

10,000.00 80,000.00 เว็บไซต+ ประชาสัมพันธ+ โครงการ อพ.สธ.-มรภ.

เพชรบุรีhttp://rspg.pbru.ac.th/index.php 

การประชาสัมพันธ+งานต6างๆ ของโครงการ  อพ.สธ.  

และการเผยแพร6ดําเนินงานกิจกรรมต6างๆ ของ

โครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืช ฯ  มหาวิทยาลยัราชภฎั

เพชรบุรี  

เป7นการเผยแพร6กิจกรรม/

โครงการที่ดําเนินการ 

ประจําปKงบประมาณ 2563 

    

กิจกรรมที่ 2 สาํรวจและตดิตามการเปลีย่นแปลงพันธุ+สตัว+น้ําชนิดอื่นที่ไม6ใช6ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝNUงจังหวัดเพชรบุรี (70,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลักที่ 19 

3. ชื่อกิจกรรม สํารวจความหลากหลายของ
พันธุ+สัตว+น้ําชนิดอื่นไม6ใช6ปลาจากการทํา
ประมงชายฝNUงจังหวัดเพชรบุร ี

4. วัตถุประสงค+ 
4.1 เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

          4.2 เพื่อทราบข�อมูลเกี่ยวกับความ
หลากหลายของพันธุ+สัตว+น้ําชนิดอื่นที่ไม6ใช6
ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝNUง 
จังหวัดเพชรบุร ี

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

   7.1 เชิงปริมาณ  

   7.1.1. มีการเปลีย่นแปลงหรือมีความหลากหลาย

ของพันธุ+สัตว+น้ําชนิดอื่นที่ไม6ใช6ปลา ค6าเปGาหมาย 

มากกว6า 10 ชนิด ผลการดําเนินงาน 49 ชนิด 

 7.1.2 รายงานองค+ความรู�ความหลากหลายของพันธุ+

สัตว+น้ําชนิดอื่นที่ไม6ใช6ปลาที่ได�จากการทําประมง

บริเวณชายฝNUง จังหวัดเพชรบุรี ค6าเปGาหมาย 1 เล6ม 

ผลการดําเนินงาน 1 เล6ม 

   7.2 เชิงคุณภาพ  

   7.2.1 เผยแพร6ผลการดําเนินงาน ค6าเปGาหมายอย6าง

น�อย 1 ครั้ง ผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง 

         

70,000.00 9,892.00 การศึกษาความหลากหลายของพันธุ+สัตว+น้ําชนิดอื่นที่

ไม6ใช6ปลา ที่ได�จากการทําประมง 

อวนกุ�ง และอวนปู บริเวณชายฝNUง จังหวัดเพชรบุรี พบ

สัตว+น้ําชนิดอื่นที่ไม6ใช6ปลาทั้งหมด 49 ชนิด 

จาก 6 Class โดยมี Class Malacostraca เป7นกลุ6มเด6น พบ 

27 ชนิด จาก 14 วงศ+ 2 อันดับ 

ในอันดับ Decapoda พบมากถึง 25 ชนิด และในอันดับ 

Stomatopoda พบ 2 ชนิด รองลงมา ได�แก6 

Class Bivalvia พบ 12 ชนิด จาก 9 วงศ+ 7 อันดับ, Class 

Gastropoda พบ 5 ชนิด จาก 5 วงศ+ 

3 อันดับ, Class Merostomata พบ 2 ชนิด จาก 1 วงศ+ 1 

อันดับ และ Class Cephalopoda 

พบ 2 ชนิด จาก 2 วงศ+ 2 อันดับ และ Class Echinoidea 

พบ1 ชนิด (ตารางที่ 1)และจากจํานวนทั้งหมด มีเพียง 

16 ชนิด (32.65 เปอร+เซ็นต+) ที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ ได�แก6 ปูกางเขน, ปูม�า, 

ปูใบ�, กั้งกระดาน, กุ�งกุลาดํา, กุ�งขาว, กั้งตั๊กแตนหางจุด 

(กั้งตั๊กแตนสีเงิน), แมงดาจาน, หอยแครง, 

ได�ทราบชนิดของพันธุ+สตัว+

น้ําชนิดอื่นที่ไม6ใช6ปลาที่ได�

จากการทําประมงบริเวณ

ชายฝNUง จังหวัดเพชรบุรี

ตลอดจนเกิดเครือข6ายกับ

ชุมชน ทําให�สามารถสร�าง

แหล6งเรียนรู�นอกห�องเรียน

ให�กับนักศึกษา 

 เนื่องจาก

สถานการณ+เฝGา

ระวังเชื้อไวรสัโค

โรนา ในช6วงเดือน

เมษายนและ

เดือนพฤษภาคม 

2563 ชาวประมง

ไม6ออกทําการ

ประมง จึงไม6

สามารถเก็บ

ข�อมูลได� และใน

การเผยแพร6ผล

การดําเนินงานได�

มีการปรับ

รูปแบบการ

นําเสนอเป7นแบบ 

online จึงมี

ค6าใช�จ6ายเพียงแค6

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

หอยแมลงภู6, หอยเสียบ, หอยหวาน, หมึกกระดองลาย

เสือ และหมึกยักษ+เล็ก ส6วนอีก 2 ชนิด 

(4.08 เปอร+เซ็นต+) เป7นที่นิยมนํามาบริโภคภายใน

ครัวเรือนของกลุ6มชาวประมง ได�แก6 หอยหนามทุเรยีน

และหอยโมฬีส6วนอีก 31 ชนิด (63.27 เปอร+เซ็นต+) จะ

เป7นกลุ6มที่ไม6ได�นํามาใช�ประโยชน+ 

การลงทะเบียน

เข�าร6วมงาน

เท6านั้น ทําให�การ

ใช�งบประมาณไม6

เป7นไปตามที่

กําหนดไว� 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาอาหารกึ่งสําเรจ็รูปจากเนื้อตาลสุกที่มสีารแคโรทีนอยด+และใยอาหารสูง (180,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลักที่ 19 

3. ชื่อกิจกรรม การพัฒนาอาหารกึ่งสําเร็จรูป
จากเนื้อตาลสุกที่มีแคโรทีนอยด+และใยอาหาร
สูงฯ 

4. วัตถุประสงค+ 
4.1 เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

4.2 ศึกษาองค+ประกอบที่เหมาะสมในการผลติ
เส�นกึ่งสําเร็จรูปจากข�าวและเนื้อตาลสุกที่มีใย
อาหารและ 

แคโรทีนอยด+สูง 

4.3 เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตเส�นกึ่งสําเร็จรูป 

โดยใช�วิธีการและเทคโนโลยีอย6างง6าย
เหมาะสมกับชุมชนเกษตรกรในท�องถิ่นจังหวัด
เพชรบุร ี

4.4 เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของเส�นกึ่ง
สําเรจ็รูปจากข�าวและเนื้อตาลสุกและสร�าง
ผลิตภณัฑ+ต�นแบบกึ่งสาํเรจ็รูปจากข�าวและ
เนื้อตาลสุก 

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

  7.1.1 สูตรสําหรับทําเส�นกึ่งสําเร็จรูปจากข�าวเจ�า

และเนื้อตาลสุกที่ลดปริมาณเกลือ ค6าเปGาหมาย 1 

สูตร ผลการดําเนินงาน 1 สูตร  

  7.1.2. กรรมวิธีการผลิตเส�นกึ่งสําเร็จรูป ค6า

เปGาหมาย 1 กรรมวิธี ผลการดําเนินงาน 1 กรรมวิธี  

7.2 เชิงคุณภาพ  

  7.2.1. เส�นกึ่งสําเรจ็รูปที่มีอายุการเก็บรักษาอย6าง

น�อย 6 เดือนและมีปริมาณเกลือน�อยกว6าอาหารเส�น

กึ่งสําเร็จรูปในท�องตลาด ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 20 ผล

การดําเนินงาน มากกว6าร�อยละ 20 

180,000.00 179,823.23 จากผลการศึกษาการใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชัน

เพื่อชะลอการสลายตัวของสารแคโรทีนอยด+ในเนื้อ

ตาลสุกในโครงการ อพ.สธ. ปKงบประมาณ 2562 ซึ่งได�

กระบวนการเตรยีมเนื้อตาลสุกที่เหมาะสมและ

กระบวนการผลติผลิตภัณฑ+จากเนื้อตาลสุกที่เหมาะสม 

ซึ่งได�นํามาใช�ในการผลติเป7นผลิตภัณฑ+กึ่งสาํเรจ็รูปที่มี

สารแคโรทีนอยด+และใยอาหารสูง ในปKงบประมาณ 

2563 ได�ดังนี้ 

1.องค+ประกอบที่เหมาะสมในการผลิตเส�นกึ่งสําเรจ็รูป

จากข�าวและเนื้อตาลสุกที่มีใยอาหารและแคโรทีนอยด+

สูง 

2. กรรมวิธีการผลิตเส�นกึ่งสําเร็จรปู โดยใช�วิธีการและ

เทคโนโลยีอย6างง6ายเหมาะสมกับชุมชนเกษตรกรใน

ท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

 กรรมวิธีการผลิตเส�นกึ่งสําเร็จรูปจากข�าวและเนื้อตาล

สุก โดยใช�วิธีการและเทคโนโลยีอย6างง6าย ได�แก6 การ

นึ่งด�วยไอน้ํา การอบแห�งด�วยตู�อบลมร�อนหรือพลังงาน

แสงอาทิตย+ โดยน้ําส6วนผสมต6าง ๆ ตามตารางที่ 1 มา

ผสมกันตามขั้นตอนที่ 1.3 เป7นลําดบั และขึ้นรูปบน

ถาดที่ทนความร�อนได� เช6น ถาดแก�ว ถาดพลาสติกพอ

ลิโพรพิลีน ถาดอลูมเินียม ถาดสแตนเลส เป7นต�น แล�ว

นําไปนึ่งจนแปGงกลายเป7นเจล หลงัจากทิ้งให�เย็นจึง

แกะจากถาด และรอให�แปGงเกิดการคืนตัวประมาณ 12 

ชั่วโมงที่อุณหภูมิห�อง หรือในตู�เย็น อย6างน�อย 6 ชั่วโมง 

แล�วจึงนํามาตดัเป7นเส�นตามแนวยาว และอบแห�งด�วย

ตู�อบลมร�อนที่อุณหภมูิ 85 องศาเซลเซียส หรืออบด�วย

พลังงานแสงอาทิตย+  

 ข�อควรระวัง ได�แก6  

2.1 การทิ้งให�แผ6นแปGงคืนตัวที่อุณหภูมิห�องนานหลาย

 9.1 กรรมวิธีการที่

เหมาะสมในการผลิตเส�น

กึ่งสําเร็จรูปจากข�าวและ

เนื้อตาลสุก 

 9.2 อายุการเก็บรักษาของ

เส�นกึ่งสําเร็จรูป 

 9.3 บรรจุภัณฑ+ของเส�นกึ่ง

สําเรจ็รูปพร�อมถ6ายทอดสู6

ชุมชนเพื่อนําไปจําหน6าย 

เนื่องจากใน

ปKงบประมาณ 

2563 เกิดความ

ล6าช�าในการได�รับ

อนุมัติให�ดําเนิน

โครงการ และการ

เกิดสถานการณ+

การระบาดของ

โรคโควิด-19 ทํา

ให�เริ่มดาํเนิน

กิจกรรมได�ใน

กลางเดือน

พฤษภาคม ทําให�

กิจกรรมต6าง ๆ 

ดําเนินงานไม6ทัน

เพื่อให�เสร็จสิ้น

โครงการภายใน 

30 มิ.ย. 2563 ซึ่งมี

เวลาในการ

ดําเนินงาน

ทั้งหมดเพียง 1 

เดือนครึ่ง 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ชั่วอาจทําให�แบคทีเรียที่ยังเหลืออยู6ในแปGงเกิดการ

เจริญเติบโตเป7นจุดสดีํา ดังนั้นจึงควรทิ้งให�แผ6นแปGงคืน

ตัวในตู�เย็น โดยต�องป�ดแผ6นแปGงด�วยแผ6นพลาสติก 

เพื่อปGองกันการสูญเสียน้ํา  

2.2 การอบแห�งโดยพลังงานแสงอาทิตย+ เช6น การตาก

แดด หรือการตากในพาลาโบลาโดม อาจทําให�อายุการ

เก็บรักษาของเส�นกึ่งสําเร็จรูปสั้นกว6าที่ควรจะเป7น

เนื่องจากเนื้อตาลประกอบด�วยสารแคโรทีนอยด+ซึ่งไว

ต6อแสงอัลทราไวโอเลต ทําให�สีเหลืองส�มซีดจางเร็วขึ้น 

3. ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาของเส�นกึ่งสําเรจ็รูป

จากข�าวและเนื้อตาลสุกและสร�างผลิตภณัฑ+ต�นแบบกึ่ง

สําเรจ็รูปจากข�าวและเนื้อตาลสุก 

 เมื่อนําเส�นกึ่งสําเร็จรูปพร�อมผงปรุงรสมาทดสอบอายุ

การเก็บรักษา โดยเก็บรักษาในซองอลูมิเนียมลามเินต

และเก็บรักษา 2 สภาวะ ได�แก6 การบรรจุภายใต�สภาวะ

บรรยากาศปกติและการบรรจุภายใต�สภาวะแก�สไน

โทรเจน นาน 8 สัปดาห+ ได�ผลการทดสอบดังตารางที่ 7 

กิจกรรมที่ 4 สาํรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ+ปูชายฝNUงทะเลและริมฝNUงน้ําที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี (70,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลักที่ 19 

3. ชื่อกิจกรรม สํารวจความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ+ปูชายฝNUงทะเล และริมฝNUงน้ําที่ติด
ทะเล จังหวัดเพชรบุร ี

4. วัตถุประสงค+ 
     4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ
อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
     4.2 เพื่อศึกษาสํารวจ และรวบรวมชนิด
พันธุ+ของสัตว+น้ํากลุ6มปูบริเวณชายฝNUงของ
จังหวัดเพชรบุร ี

     4.3 เพื่อเผยแพร6ข�อมลูชนิดพันธุ+สัตว+น้ํา
กลุ6มปู บรเิวณชายฝNUงทะเล จังหวัดเพชรบุรี 
ต6อสาธารณชน  

    7.1 เชิงปริมาณ  

   7.1.1 1.มีความหลากหลายของพันธุ+สัตว+น้ํากลุ6มปู 

บริเวณชายฝNUงทะเล จังหวัดเพชรบุรี ค6าเปGาหมาย 

มากกว6า 50 ชนิด ผลการดําเนินงาน พบพันธุ+ปู 103 

ชนิด 

  7.1.2 ร6างหนังสือความหลากหลายของชนิดพันธุ+ปู

ชายฝNUงทะเลและริมฝNUงน้ําที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี

จากการสํารวจ ค6าเปGาหมาย 1 ฉบับ ผลการ

ดําเนินงาน 1 ฉบับ 

  7.1.3 โปสเตอร+เผยแพร6ประชาสัมพันธ+ชนิดพันธุ+ปูที่

สํารวจพบ ผลการดําเนินงาน 20 แผน ผลการ

ดําเนินงาน 26 แผ6น 

 

 7.2 เชิงคุณภาพ  

 7.2.1 เผยแพร6ผลการดําเนินงาน ค6าเปGาหมาย 

มากกว6า 1 ครั้ง ผลการดําเนินงาน อยู6ระหว6างการ

ดําเนินงาน 

70,000.00 42,228.00 1. พบความหลากหลายของพันธุ+สัตว+น้ํากลุ6มปู บริเวณ

ชายฝNUงทะเล จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 103 ชนิด  และ

วงศ+ที่พบจํานวนมากที่สุดได�แก6 วงศ+ปูแสม  Sesarmidae 

มี 19 ชนิด  รองลงมาเป7นวงศ+ ปูม�า  Portunidae 13 ชนิด  

2.โปสเตอร+เผยแพร6ประชาสมัพันธ+ชนิดพันธุ+ปูที่สํารวจ

พบ 103 ชนิด  จํานวน 26 แผ6น พร�อมกับร6าง  หนังสือ  

“ปูชายฝNUงทะเล และริมฝNUงน้ําที่ติดทะเล จังหวัด

เพชรบุรี” 

9.1 ได�เรียนรู�ถึงชนิดของปู

ชายฝNUงทะเล ในพื้นที่

ชายหาดในรูปแบบ

ต6างๆกัน ซึ่งสามารถแสดง

ให�เห็นถึงความสัมพันธ+กัน

ระหว6างสิ่งมีชีวิต กับ

สิ่งแวดล�อม  และการ

ปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิต   

9.2 นักศึกษา ได�เรียนรู�วิธี

การศึกษาสํารวจสิ่งมีชีวิต

ในพื้นที่จริง รวมทั้งการ

จัดเก็บรักษาตัวอย6าง

สิ่งมีชีวิต และการศึกษา

ค�นคว�าเพื่อการจําแนก

ชนิด 

10. ปNญหา/

อุปสรรค/

ข�อเสนอแนะ 

10.1. ปNญหาจาก

การเปลีย่นแปลง

สภาพแวดล�อม  

ได�แก6 ฤดูกาล  

การเกิดน้ําขึ้นน้ํา

ลง ทําให�ต�องวาง

แผนการเก็บ

ตัวอย6างในแต6ละ

ช6วงที่แตกต6างกัน 

10.2. จาก

สถานการณ+โรค

ระบาด โควิด-19  

ทําให�มีระยะเวลา

ในการเก็บ และ

ศึกษาข�อมูล

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
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เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ตัวอย6างมีน�อยลง 

และทําให�เป7น

อุปสรรคต6อการ

บริหาร

งบประมาณใน

การจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ+บางชนิด 

ทําให�ไม6สามารถ

ดําเนินการได�ตาม

แผนงาน 

กิจกรรมที่ 5 บรหิารจัดการโครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ (241,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลักที่ 19 

3. ชื่อกิจกรรม บริหารจัดการโครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 

4. วัตถุประสงค+ 
4.1 เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

4.2 เพื่อบริหารจัดการโครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี 

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

   7.1 เชิงปริมาณ  

   7.1.1 .กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการได�ตาม

เปGาหมาย ค6าเปGาหมาย 18 โครงการ ผลการ

ดําเนินงาน 16 โครงการ  

  7.1.2 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

(อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี) ค6าเปGาหมาย 4 ครั้ง ผลการ

ดําเนินงาน 3 ครั้ง 

 7.2 เชิงคุณภาพ  

  7.2.1. การดาํเนินกิจกรรมบรรลุตามเปGาหมายไม6

น�อยกว6าร�อยละ ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 88 

 ***โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ ค6ากําหนด 18 

โครงการ  ค6าที่เกิดขึ้น 16 โครงการ ซึ่งไม6บรรลุ

เปGาหมาย เนื่องจาก 2 โครงการที่ไม6ได�ดําเนินการนั้น

เป7นโครงการที่มีการจัดอบรม และลงพื้นที่ชุมชน

ในช6วงการแพร6ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา -19 จึง

ไม6ได�ดําเนินการและคืนเงินให�กับมหาวิทยาลยั  

241,000.00 184,258.00 8. ผลการดําเนินงาน 

1. มีการดาํเนินงานประสานงาน ตดิตามการดําเนิน

ของไตรมาสจํานวน 3  ครั้ง 

2. มีโครงการตามแผนแม6บทในปKงบประมาณ 2563  

จํานวน 16  โครงการ แต6เนื่องจากมีการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ใหม6ทั้งหมดของปKงบประมาณ 2563 

ซึ่งผู�รับผดิชอบโครงการมีความประสงค+ถอนกิจกรรม

ออกจากแผนปฏิบัติงาน จํานวน 2 โครงการ  ดังนี้  

  1. โครงการส6งเสรมิการใช�ทรัพยากรปูม�าร6วมกับการ

อนุรักษ+ พื้นที่ตําบลบ�านแหลมและตําบลหาดเจ�า

สําราญ จังหวัดเพชรบุรี  

2. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ+จากงวงตาล  

และเพิ่มโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงาน จํานวน 

4 โครงการ   ดังนี้ 

1. ผลติภณัฑ+เวชสําอางจากบัวหลวงราชินี 

2. การพัฒนาผลิตภณัฑ+ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจาก

เนื้อตาล 

3. การศึกษาและรวบรวมภมูิปNญญาการปลูกละมดุ

อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

4. จัดบูธนิทรรศการงานการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย  :ชาวบ�านไทยได�

ประโยชน+ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ศูนย+หนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ดังนั้นมีโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 18 โครงการ  แต6

เนื่องจากสถานการณ+การแพร6ระบาดของไวรัสโคโรนา-

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

19 ทําให�โครงการที่มีการจัดอบรมและลงพื้นที่ชุมชน 

ไม6ได�ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ  คือ 

1. บริหารจัดการและตั้งศูนย+การเรยีนรู�เพื่อการพัฒนา

ป}าต�นน้ําชุมชนเขาแด6น และกลุ6มป}าแก6งกระจาน 

2. ฝ>กอบรมนักพฤกษศาสตร+รุ6นเยาว+ รุ6นที่ 9 

และคืนเงินให�กับมหาวิทยาลยัโครงการที่ดําเนินการ

ขออนุมัติดําเนินการและดําเนินงานทั้ง 16 โครงการ 

ดังนี้  

  1.สํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ+สัตว+

น้ําชนิดอื่นที่ไม6ใช6ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณ

ชายฝNUง จังหวัดเพชรบุร ี

  2.สํารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ+ปูชายฝNUง

ทะเลและรมิฝNUงน้ําที่ตดิทะเลจังหวัดเพชรบุร ี

  3. การศึกษาและรวบรวมภูมิปNญญาการปลูกละมุด

อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

  4. รวบรวมและอนุรักษ+พันธุกรรมกล�วยไม� 

  5. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย 

  6. ศึกษาชีววิทยาของตาล 

  7. การพัฒนาอาหารกึ่งสําเร็จรูปจากเนื้อตาลสุกที่มี

แคโรทีนอยด+ และใยอาหาร 

  8. ปรับปรุงและจัดแสดงศูนย+เรียนรู�ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

  9. การพัฒนาผลิตภณัฑ+เพื่อสุขภาพจากพันธุ+ข�าว

พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่มีคณุค6าทางโภชนาการสูง 

  10. ผลติภณัฑ+เวชสําอางจากบัวหลวงราชินี 

  11. การพัฒนาผลิตภัณฑ+ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจาก

เนื้อตาล 

  12. เว็บไซต+ประชาสัมพันธ+โครงการ อพ.สธ.มรภ.

เพชรบุร ี

  13.จัดทําหนังสือพรรณไม�ในสวนพฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

  14.บริหารจัดการโครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 

  15.จัดทําหนังสือข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุร ี

  16. จัดบูธนิทรรศการงานการประชุมวิชาการและ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

นิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย  :ชาวบ�านไทยได�

ประโยชน+ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ศูนย+หนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

3. การจัดประชุมคณะทํางาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี 

จํานวน  3  ครั้ง  

นอกจากการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ยังมีการ

ดําเนินงานในกิจกรรมต6างๆ เช6นต�อนรับคณะศึกษาดู

งานจากเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย+ จํานวน 300 คน โดยรองคณบดฝี}ายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรกล6าวต�อนรับคณะศึกษาดู

งาน และ อาจารย+ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ํา คณะกรรมการ

และเลขานุการ อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี เป7นผู�บรรยาย

แนวทางการเข�าร6วมสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และผลการดําเนินงานของโครงการ อพ.สธ. มรภ.

เพชรบุรี ณ ห�องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และเข�าเยี่ยมชมศูนย+ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ต�อนรับโดยอาจารย+ ดร.ญาณพัฒน+ พรมประสิทธิ์ 

คณะทํางาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุร ีคณะวิทยาศาสตร+

และเทคโนโลยี  และการเข�าร6วมจัดนิทรรศการและ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทําแผน

ยุทธศาสตร+เครือข6าย C-อพ.สธ. ระยะ 5ปK (พ.ศ.2564-

2568) ประจําปK 2563 ระหว6างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมเมธาวาลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง

คณะสัตว+ศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากรเป7นเจ�าภาพ  

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาและรวบรวมภูมิปNญญาการปลูกละมดุอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี (38,000) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลักที่ 19 

3. ชื่อกิจกรรม การศึกษาและรวบรวมภูมิ
ปNญญาการปลูกละมดุอําเภอบ�านลาดจังหวัด
เพชรบุร ี

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

    7.1 เชิงปริมาณ  

           7.1.1 .จํานวนภูมิปNญญาการปลูกไม�ผลท�องถิ่น

ในอําเภอบ�านลาดจังหวัดเพชรบุรี ค6าเปGาหมาย 1 ภมูิ

ปNญญา ผลการดําเนินงาน อยู6ระหว6างการดําเนินงาน   

38,000.00 5,500.00 1. การลงพื้นที่สัมภาษณ+เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู�ปลูก

ละมดุของอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี

กิจกรรมย6อย ดังนี้ ประสานขอใช�ข�อมูลทะเบียน

เกษตรกรผู�ปลูกละมุดของอําเภอบ�านลาด จังหวัด

เพชรบุรี จากสาํนักงานเกษตรอําเภอบ�านลาด และนัด

10.1. ช6วงเวลาในการ

วางแผนลงพื้นที่เก็บข�อมูล 

เป7นช6วงที่เกิดสถานการณ+

โรคระบาดโควิด-19 ทําให�

ไม6สามารถจัดกิจกรรม

เนื่องจากเป7น

กิจกรรมที่มีการ

วางแผนและ

ดําเนินการไป

บางส6วนแล�ว 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
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เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

4. วัตถุประสงค+ 
4.1  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4.2 เพื่อศึกษาและรวบรวมภูมิปNญญาการปลูก
ละมดุในพื้นที่อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

   

    7.2 เชิงคุณภาพ  

          7.2.1. ข�อมลูพื้นฐานการปลกูละมดุในอําเภอ

บ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลการดําเนินงาน 1 ฉบับ 

ผลการดําเนินงาน อยู6ระหว6างการดําเนินงาน 

          7.2.2. ประวัติของเกษตรกรผู�ปลูกละมดุใน

อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลการดาํเนินงาน 1 

ฉบับ ผลการดําเนินงาน อยู6ระหว6างการดําเนินงาน 

ลงพื้นที่เพื่อสร�างความเข�าใจกับเกษตรกรผู�ให�ข�อมูล 

แต6เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทําให�

กิจกรรมดังกล6าวต�องงดไป โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน

ผู�ปลูก จํานวน 117 ราย และมจีํานวนแปลงปลูกละมุด 

132 แปลง  

2. ค�นคว�าเอกสาร รวบรวมข�อมูล เพื่อจัดทําแบบเก็บ

ข�อมูล “การศึกษาภูมิปNญญาท�องถิ่นการผลิตละมดุ 

อําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี” โดยจะเป7นส6วนหนึ่ง

ของปNญหาพิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เกษตรศาสตร+ คือ นางสาวชฎาภรณ+ เข็มทอง ซึ่งได�มี

การนําเสนอโครงร6างงานวิจัยผ6านเรียบร�อย แต6

ปNจจุบันได�ลาออกเนื่องจากสถานการณ+โควิดโดยมี

รายละเอียดของแบบเก็บข�อมลู ประกอบด�วย 4 ส6วน 

ดังนี้ ส6วนที่ 1ส6วนที่ 1 ข�อมูลทั่วไป ส6วนที่ 2 ข�อมูล

เกี่ยวกับการปลูกละมุด ส6วนที่ 3 ข�อมูลเกี่ยวกับภูมิ

ปNญญาด�านการปลูกละมุด และส6วนที่ 4 ปNญหา 

อุปสรรค และข�อเสนอแนะรายละเอียด ดังแนบ 

หรือลงพื้นที่เก็บข�อมูลได� 

และต�องคืนงบประมาณ

ส6วนใหญ6 จึงไม6สามารถ

ดําเนินการได�  

10.2 มีการเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงาน เช6น จัดสรรให�

เป7นงานวิจัยของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี แต6

เนื่องจากสถานการณ+โรค

ระบาดโควิด-19 นักศึกษา

ได�ลาพักการศึกษาไป จึง

ต�องหาผู�รับผิดชอบใหม6 
 

ผู�รับผิดชอบ

กิจกรรมจึงจะ

ดําเนินการต6อโดย

ใช�กิจกรรมบูรณา

การกับการเรียน

การสอนใน

รายวิชาการผลติ

ไม�ผล  

กิจกรรมที่ 7 บรหิารจัดการและตั้งศูนย+การเรียนรู�เพื่อการพัฒนาป}าต�นน้ําชุมชนเขาแด6น และกลุ6มป}าเดง็แก6งกระจาน (35,000) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 35,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 8 ดําเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร+เพชรวนาลัย (150,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการและพัฒนา
ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร+เพชรวนาลัย 

 

วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

1. เพื่อสนองพระราชดาํริตามโครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 

2. เพื่อสร�างสวนพฤกษศาสตร+ที่ได�มาตรฐาน
สําหรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย   

และบริการวิชาการ 

3. เพื่อให�มีสวนพฤกษศาสตร+ที่ได�มาตรฐาน
สําหรับการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เปGาหมายเชิงผลผลติ 

(Output)   จํานวน

พรรณไม�ในสวน

พฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย  

เปGาหมายเชิงผลลัพธ+ 

(Outcome) แหล6งเรียนรู�

ทางธรรมชาติ สวน

พฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดําเนินงาน 

 

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนพรรณไม�หายากในสวนพฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย 50 ชนิด 

2. จํานวนผู�เข�าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย  มากกว6า 100 คน 

 

เชิงคุณภาพ 

1.มีพรรณไม�ในสวนพฤกษศาสตร+ กลุ6มพืชไม6มีท6อ

ลําเลียงพืชมีท6อลําเลียงไร�เมล็ดพืชเมลด็เปลือย และ

พืชดอก 4 กลุ6ม 

2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมโครงการ ร�อยละ 80 

 

บรรลเุปGาหมาย ดําเนินการเบิกจ6าย และดําเนิน

150,000.00 150,000.00 เชิงปริมาณ 

1. จํานวนพรรณไม�หายากในสวนพฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย 50 ชนิด 

2. จํานวนผู�เข�าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร+เพชรวนาลยั  

มากกว6า 100 คน 

 

เชิงคุณภาพ 

1.มีพรรณไม�ในสวนพฤกษศาสตร+ กลุ6มพืชไม6มีท6อ

ลําเลียงพืชมีท6อลําเลียงไร�เมล็ดพืชเมลด็เปลือย และ

พืชดอก 4 กลุ6ม 

2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมโครงการ ร�อยละ 80 

องค+ความรู�และบทเรียนที่

ได�รับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

      ศูนย+เรยีนรู�ทาง

ธรรมชาติ “สวน

พฤกษศาสตร+เพชร

วนาลัย” 

ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

        เนื่องจาก

กิจกรรม

ดําเนินการในช6วง

สถานการณ+โควิด 

-19 ทําให�การ

ดําเนินการล6าช�า

กว6าแผนที่วางไว� 

สาขาวิชา

ชีววิทยาขอ

อนุมัติดําเนิน

กิจกรรม 

ดําเนินการ

และพัฒนา

ปรับปรุงสวน

พฤกษศาสตร+

เพชรวนาลัย  

ภายใต�

โครงการหลัก

โครงการ

อนุรักษ+

พันธุกรรมพืช



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กิจกรรมเรียบร�อยแล�ว อยู6ในระหว6างการสรุปผล

กิจกรรม 

 

งบประมาณ  ได�รบัจัดสรร 150,000 บาท เบิกจ6ายจริง 

150,000 บาท คงเหลือ - บาท 

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ   

ได�ดําเนิน

กิจกรรมแล�ว

เสร็จตาม

เปGาหมายที่

วางไว� 

กิจกรรมที่ 9 รวบรวมและอนุรักษ+พันธุกรรมกล�วยไม� (100,000) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค+ 
1. เพื่อสนองโครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่ออนุรักษ+พันธุกรรมกล�วยไม� และบูรณา
การใช�ประโยชน+ในการเรียนการสอน 

3. เพื่อให�มีพันธุกรรมกล�วยไม�สาํหรับการวิจัย 

บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อปลูกเลี้ยงในสวนพฤกษศาสตร+เพชร
วนาลัย ให�เป7นแหล6งศึกษาเรียนรู�แก6นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากรและชุมชนใกล�เคียง รวมถึง
นํากลับคืนสู6ธรรมชาติ และชุมชนต6อไป 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดําเนินงาน 

 

 เชิงปริมาณ   

   1. ขยายพันธุ+ต�นกล�ากล�วยไม�ใกล�สูญพันธุ+ หายาก 

หรือมีแนวโน�มใกล�สญูพันธุ+ ด�วยเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จากปKงบประมาณที่ผ6านมา 

500 ต�น  

   2. รวบรวมพันธุกรรมกล�วยไม�ใกล�สญูพันธุ+ หายาก 

หรือมีแนวโน�มใกล�สญูพันธุ+ เพื่ออนุรักษ+ในโรงเรือน

และ/หรือปลูกเลีย้งในสวนพฤกษศาสตร+เพชรวนาลยั 

15ชนิด  

   3. รายงานผลการดาํเนินงาน 1 ฉบับ  

   4. นํากล�วยไม�ที่ได�จากการขยายพันธุ+คืนสู6ป}า

ชุมชน/ป}าธรรมชาติ 500 ต�น  

 

เชิงคุณภาพ    

   1. รายวิชาที่นําข�อมูลการศึกษามาบูรณาการกับ

การเรยีนการสอน 1 รายวิชา 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 งบประมาณใช�ไปทั้งหมด 

100,000 บาท 

100,000.00 100,000.00 ผลการดําเนินงาน 

ได�ดําเนินกิจกรรมแล�วเสร็จตามเปGาหมายที่วางไว� 

      

กิจกรรมที่ 10 จัดทําหนังสือพรรณไม�ในสวนพฤกษศาสตร+เพชรวนาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรเีล6ม 2 (150,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
      เชิงปริมาณ   

จํานวนหนังสือข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 1,000 

เล6ม  

เชิงคุณภาพ 

-จํานวนงาน/นิทรรศการที่นําหนังสือไปเผยแพร6 

อย6างน�อย ๑ งาน/นิทรรศการ 

-เผยแพร6หนังสือสู6ชุมชนและบุคคลผู�สนใจทั่วไป 

อย6างน�อย 100 คน  

150,000.00 150,000.00  สาขาวิชาชีววิทยาขออนุมัติดําเนินจัดทําหนังสือข�าว

พื้นเมืองจังเพชรบุรี ภายใต�โครงการหลักโครงการ

อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

โดยระยะเวลาดําเนินกิจกรรม คือ ๑ ตุลาคม 2562 – 31 

สิงหาคม 2563 ได�ดําเนินกิจกรรมแล�วเสร็จตาม

เปGาหมายที่วางไว� 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 80 

กิจกรรมที่ 11 เป�ดและจัดแสดงศูนย+เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ (100,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5  

2. โครงการหลัก โครงการอนุรักษ+พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

3. โครงการ/กิจกรรม เป�ดและจัดแสดงศูนย+
เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ
อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 4.2 เพื่อปรับปรุงศูนย+เรียนรู�ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ได�มาตรฐานสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน     การวิจัย และ บริการ
วิชาการ 

 4.3 เพื่อให�มีศูนย+เรียนรู�ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ได�มาตรฐานสําหรับการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)   มี

การเก็บรวบรวมพันธุ+

พืช พันธุ+สัตว+และ

จุลินทรีย+  

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome)  

ศูนย+เรียนรู�ทางชีวภาพ 

1 ศูนย+ 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

   จํานวนพืชที่เก็บรวบรวมได� ไม6น�อยกว6า 30 ชนิด 

   จํานวนสตัว+ที่เก็บรวบรวมได� ไม6น�อยกว6า 30 ชนิด 

   จํานวนจุลินทรีย+ที่เก็บรวบรวมได� ไม6น�อยกว6า 15 

ชนิด 

   ศูนย+เรียนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 ศูนย+ 

 จํานวนผู�เข�าเยี่ยมชม จํานวน  250  คน 

เชิงคุณภาพ 

- ผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน+ 

ไม6น�อยกว6าร�อยละ 80 

- จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ได�รับประโยชน+ 

อย6างน�อย 2 โรงเรียน/สถานศึกษา 

 - บูรณาการกับกรเรียนการสอน อย6างน�อย 4 

รายวิชา 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ ดําเนินการเบิกจ6ายแล�วและ

อยู6ในระหว6างการดาํเนินกิจกรรมและสรุปผล

กิจกรรม 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร......100,000.....บาท 

เบิกจ6ายจริง....100,000.....บาท...คงเหลือ ......-......

บาท 

100,000.00 100,000.00 ผลการดําเนินงาน 

     สาขาวิชาชีววิทยาขออนุมัติดําเนินกิจกรรมเป�ดและ

จัดแสดงศูนย+เรยีนรู�ความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายใต�โครงการหลักโครงการอนุรกัษ+พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดํารฯิ  โดยระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม คือ 1 กุมภาพันธ+ 2563– 31 กรกฎาคม 2563 ได�

ดําเนินกิจกรรมแล�วเสร็จตามเปGาหมายที่วางไว� 

ศูนย+เรียนรู�ทางด�าน

ชีวภาพที่เกี่ยวกับพืช สัตว+ 

จุลินทรีย+ เป7นแหล6งให�

ความรู�และศึกษาของ

นักเรียน นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป 

เนื่องจากกิจกรรม

ดําเนินการในช6วง

สถานการณ+โควิด 

-19 ทําให�การ

ดําเนินการล6าช�า

กว6าแผนที่วางไว� 

  

กิจกรรมที่ 12 ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพของตาลเบื้องต�น (100,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5  

2. โครงการหลัก โครงการอนุรักษ+พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

3. โครงการ/กิจกรรม ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของตาลเบื้องต�น 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1  เพื่อสนองพระราชดํารติามโครงการ
อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 4.2  เพื่อการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพของตาล
เบื้องต�น เปรยีบเทียบลักษณะสําคัญของตาล
แต6ละชนิด 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

 1. งานวิจัยการแยก

สายพันธุ+ และการแยก

เพศตาล 

 2. และพืชท�องถิ่น 

(ตาลโตนด) ได�รับการ

ขยายพันธุ+ 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) ได�

องค+ความรู�เกี่ยวกับพืช

ในท�องถิ่น(ตาลโตนด) 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ    

1.งานวิจัยการแยกสายพันธุ+ และการแยกเพศตาล 1 

เรื่อง 

2.จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 50 คน   

3. บูรณาการกับรายวิชารายวิชา ชีววิทยา 1, 2 

พฤกษศาสตร+ 2 รายวิชา   

เชิงคุณภาพ     

  1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม ร�อยละ 80  

  2. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน+ ร�อยละ 80  

  3.พืชท�องถิ่นที่ได�รับการขยายพันธุ+ตาลโตนด 1 ชนิด  

100,000.00 100,000.00 สาขาวิชาชีววิทยาขออนุมัติดําเนินกิจกรรมศึกษา

เทคโนโลยีชีวภาพของตาลเบื้องต�น  ภายใต�โครงการ

หลักโครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  โดยระยะเวลาดําเนินกิจกรรม คือ 1 

กุมภาพันธ+ 2563– 31 กรกฎาคม 2563 ได�ดําเนิน

กิจกรรมแล�วเสร็จตามเปGาหมายที่วางไว� 

 องค+ความรู�เกี่ยวกับพืชใน

ท�องถิ่น(ตาลโตนด) 

เนื่องจากกิจกรรม

ดําเนินการในช6วง

สถานการณ+โควิด 

-19 ทําให�การ

ดําเนินการล6าช�า

กว6าแผนที่วางไว� 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 4.3  เพื่ออนุรักษ+พันธุกรรมตาลที่ลดจํานวนลง
อย6างต6อเนื่อง และใช�ในการเรียนการสอน 

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ อยู6ในระหว6างการดําเนิน

กิจกรรมและสรุปผลกิจกรรม 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 100,000 บาท คงเหลือ ......-......บาท 

กิจกรรมที่ 13 การพัฒนาผลติภณัฑ+เพื่อสุขภาพจากพันธุ+ข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่มีคณุค6าทางโภชนาการสูง (156,750.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
2. โครงการหลัก โครงการอนุรักษ+พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาผลิตภณัฑ+
เพื่อสุขภาพจากพันธุ+ข�าวหอมพื้นเมืองจังหวัด
เพชรบุรีที่มีคณุค6าทางโภชนาการสูง 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ
อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 4.2 เพื่อพัฒนาผลติภณัฑ+เพื่อสุขภาพจากข�าว
หอมพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่มีคณุค6าทาง
โภชนาการสูง 

    4.3 เพื่ออนุรักษ+พันธุ+ข�าวพื้นเมืองจังหวัด
เพชรบุรี       
                                                        

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)  

         มีการจัดทํา

ผลิตภณัฑ+เพื่อสุขภาพ

จากข�าวพันธุ+พื้นเมือง

เพชรบุรีที่มีคณุค6าทาง

โภชนาการสูง การ

เผยแพร6ผลการ

ดําเนินงาน เช6น อบรม

เชิงปฏิบัติการ

ถ6ายทอดเทคโนโลยี

การแปรรปูผลิตภณัฑ+

เพื่อสุขภาพ หรือมีการ

ประชุมเพื่อนําข�อมลูสู6

ชุมชนหรือ

กลุ6มเปGาหมาย หรือ

เผยแพร6ผลการดาํเนิน

ทางสื่อออนไลน+ หรือ

ร6วมจัดนิทรรศการเพื่อ

เผยแพร6ผลการ

ดําเนินงาน และบูรณา

การในรายวิชาวิชา

ชีววิทยา 1 และวิชาชี

วิทยาของเซลล+ 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome)  

          ผลิตภณัฑ+เพื่อ

สุขภาพจากข�าวพันธุ+

พื้นเมืองเพชรบุรีที่มี

คุณค6าทางโภชนาการ

สูง 2 ชนิด จํานวน 500 

ชิ้น และการบูรณาการ

ในรายวิชาวิชา

ชีววิทยา 1 และวิชาชี

วิทยาของเซลล+ ส6งผล

ให�นักศึกษาได�

ประโยชน+และเข�าร6วม

ในการทํากิจกรรม 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ  

1. ผลติภณัฑ+เพื่อสุขภาพจากข�าวพันธุ+พื้นเมือง

เพชรบุรีที่มีคณุค6าทางโภชนาการสูง 500 ชิ้น 

2. ผลติภณัฑ+ที่ได�ทั้ง 2 ผลิตภณัฑ+ 2 ผลติภณัฑ+ 

3. มีการเผยแพร6ผลการดาํเนินงาน เช6น ร6วมจัด

นิทรรศการเพื่อเผยแพร6ผลการดําเนินงาน หรือ

เผยแพร6ผลการดาํเนินทางสื่อออนไลน+ หรือ แผ6นพับ 

โปสเตอร+ เผยแพร6ผลการดําเนินงาน  

4. บูรณาการในรายวิชา วิชาชีววิทยา 1 และวิชาชี

วิทยาของเซลล+  2 รายวิชา  

เชิงคุณภาพ  

1. นักศึกษาได�ประโยชน+และเข�าร6วมในการทํา

กิจกรรม 30 คน  

2. การมสี6วนร6วมของชุมชนและ บุคคลผู�สนใจทั่วไป 

30 คน  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 80 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร...165,000....บาท  

                    เบิกจ6ายจริง....156,750...บาท... 

                    คืนมหาวิทยาลยัในส6วนถ6ายทอดองค+

ความรู�สู6ชุมชน จํานวน 8,250 บาท  

                    คงเหลือ ......-......บาท 

156,750.00 156,750.00 สาขาวิชาชีววิทยาขออนุมัติดําเนินกิจกรรมการพัฒนา

ผลิตภณัฑ+เพื่อสุขภาพจากพันธุ+ข�าวหอมพื้นเมือง

จังหวัดเพชรบุรีที่มีคณุค6าทางโภชนาการสูง ภายใต�

โครงการหลักโครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดํารฯิ  โดยระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม คือ ระหว6างเดือน ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓  ได�ดําเนินกิจกรรมแล�วเสร็จตาม

เปGาหมายที่วางไว� 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ+จาก

ข�าวพื้นเมืองเพชรบุรีที่มี

คุณค6าทางโภชนาการสูง 

เป7นการเพื่อสร�าง

มูลค6าเพิ่มให�กับข�าวพันธุ+

พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

ช6วยจุดประกายและสร�าง

กระแสการหันมานิยม

บริโภคข�าวพันธุ+พื้นเมือง

ให�เกิดขึ้นได�ด�วย ซึ่งเป7นสิ่ง

สําคัญที่จะทําให�เกษตรกร

ในพื้นที่หรือในสังคมไทย

เกิดความตระหนักใน

คุณค6าของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู6

ใกล�ตัวและสามารถ

นํามาใช�ประโยชน+ได�จริง

รวมถึงเกิดแนวคิดที่จะ

วิจัยและพัฒนาองค+ความรู�

เพื่อใช�ประโยชน+อย6าง

ยั่งยืนต6อไป อีกทั้งยังเป7น

การอนุรักษ+ข�าวพันธุ+

พื้นเมืองให�ชุมชนตระหนัก

ถึงคุณค6าของข�าวพื้นเมือง

มากขึ้น และเพื่อเป7นการ

สนองพระราชดําริตาม

โครงการอนุรักษ+

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพ

เนื่องจากกิจกรรม

ดําเนินการในช6วง

สถานการณ+โควิด 

-19 ทําให�การ

ดําเนินการล6าช�า

กว6าแผนที่วางไว�

เล็กน�อย และได�

ยกเลิกกิจกรรม

ถ6ายทอดองค+

ความรู�สู6ชุม 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี   

กิจกรรมที่ 14 ผลิตภัณฑ+เวชสําอางจากบัวหลวงราชินี (42,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค+ 
 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการต�านอนุมูลอิสระ 

และยับยั้งเอนไซม+ไทโรซิเนสของสารสกัดบัว
หลวงราชินี 

2. เพื่อเตรยีมผลิตภัณฑ+เวชสําอางอย6างง6าย
จากสารสกัดบัวหลวงราชินี 

    ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ   

   1. โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดเกสรเพศผู�บัวหลวง

ราชินี 150 ขวด  

   2. สบู6ก�อนจากสารสกัดเกสรเพศผู�บัวหลวงราชินี 

200 ก�อน  

   3. สบู6เหลวจากสารสกัดกลีบบัวหลวงราชินี 100 

ขวด  

   4. วัตถุดิบธรรมชาติในท�องถิ่นบางพื้นที่ ของ

จังหวัดเพชรบุรี ได�รับการเพิ่มมลูค6าเป7นผลิตภณัฑ+

เวชสําอางค+อย6างง6าย สามารถนําไปใช�ประโยชน+ได�

จริง 1 ชนิด 

   5. สารสกัดจากบัวหลวงราชินีได�รับการทดสอบ

คุณสมบัติในการต�านอนุมลูอิสระ และคุณสมบัติ

ยับยั้งเอนไซม+ไทโรซิเนส 1 ชนิด 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 งบประมาณใช�ไปทั้งหมด 

42,000 บาท 

42,000.00 42,000.00 ได�ดําเนินกิจกรรมแล�วเสร็จตามเปGาหมายที่วางไว�       

กิจกรรมที่ 15 การพัฒนาผลติภณัฑ+ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากเนื้อตาล (35,500.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ....ยุทธศาสตร+ที่ 5  

2. โครงการหลัก ....การพัฒนาท�องถิ่น 

3. โครงการ/กิจกรรม ......การพัฒนาผลติภณัฑ+
ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากเนื้อตาล    

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ
อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
4.2 เพื่อสร�างพัฒนาสตูรผลติภณัฑ+อาหารขบ
เคี้ยวเพื่อสุขภาพจากตาลโตนด 

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) .... ได�

สูตรผลติภณัฑ+ขนมขบ

เคี้ยวเพื่อสุขภาพจาก

เนื้อตาลโตนด 

สามารถนําไปต6อยอด

ในการประกอบอาชีพ

ได� 

  7.1 เชิงปริมาณ 1 ผลิตภณัฑ+ หรือ 1 สูตร  

7.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม

นิทรรศการ “ผลิตภัณฑ+ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจาก

เนื้อตาล” ณ  อบต.ไร6สะท�อน ไม6ได�จัดกิจกรรม

นิทรรศการ เนื่องจากสถานการณ+โควิด 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร...35,500.......บาท 

เบิกจ6ายจริง.......35,340.........คงเหลอื ......160.........บาท 

35,500.00 35,500.00 ได�ผลิตภัณฑ+/สูตร จํานวน 1 ผลิตภัณฑ+/สตูร ได�แก6

คุกกี้เสรมิเนื้อตาลสุก  

 

   เนื่องจาก

สถานการณ+โควิด 

ทําให�งานล6าช�า 

  

กิจกรรมที่ 16 จัดทําหนังสือข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี (100,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 

2. โครงการหลัก โครงการอนุรักษ+พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

3. โครงการ/กิจกรรม  จัดทําหนังสอืข�าว

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)  มี

การจัดทําหนังสือ

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ 

(Outcome)..หนังสือข�าว

เชิงปริมาณ   

จํานวนหนังสือข�าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 1,000 

เล6ม  

100,000.00 100,000.00 สาขาวิชาชีววิทยาขออนุมัติดําเนินจัดทําหนังสือข�าว

พื้นเมืองจังเพชรบุรี ภายใต�โครงการหลักโครงการ

อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

พื้นเมืองจังเพชรบุร ี

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1 เพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการ
อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 4.2 เพื่อจัดทําหนังสือหนังสือข�าวพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุร ี

หนังสือข�าวพื้นเมือง

จังหวัดเพชรบุร ี

พื้นเมืองจังหวัด

เพชรบุรี จํานวน 1,000 

เล6ม 

เชิงคุณภาพ 

-จํานวนงาน/นิทรรศการที่นําหนังสือไปเผยแพร6 

อย6างน�อย ๑ งาน/นิทรรศการ 

-เผยแพร6หนังสือสู6ชุมชนและบุคคลผู�สนใจทั่วไป 

อย6างน�อย 100 คน  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 80 

โดยระยะเวลาดําเนินกิจกรรม คือ ๑ ตุลาคม 2562 – 31 

สิงหาคม 2563  ได�ดําเนินกิจกรรมแล�วเสร็จตาม

เปGาหมายที่วางไว� 

 “หนังสือพันธุ+ข�าวพื้นเมือง

จังหวัดเพชรบุรี” เพื่อเป7น

สื่อที่ให�ข�อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะประจําพันธุ+ของ

ข�าวแต6ละพันธุ+ ทั้งลักษณะ

ทางการเกษตร ลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร+ ลักษณะ

ทางกายภาพของเมล็ด

และคุณสมบัติทางเคมีของ

เมลด็ รวมถึงข�อมลูคุณค6า

ทางโภชนาการของที่

สําคัญ ซึ่งจะมรีายละเอียด

เกี่ยวกับข�อมูลเหล6านี้ที่

สําคัญของข�าวแต6ละพันธุ+ 

เพื่อใช�เป7นข�อมูลพื้นฐานที่

สําคัญในการพัฒนาพันธุ+

หรือปรับปรุงพันธุ+ข�าวและ

เพื่อประโยชน+ในการเรียน

การสอนและผู�สนใจศึกษา

ทั่วไปรวมถึงหน6วยงานที่

เกี่ยวข�องนําไปใช�

ประโยชน+ต6อไปได� อีกทั้ง

เพื่อสนองงานในโครงการ

อนุรักษ+พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารี ซึ่งเป7นการ

บริการวิชาการที่ก6อให�เกิด

ประโยชน+แก6สังคมอย6าง

ต6อเนื่องสืบไป 

        เนื่องจาก

กิจกรรม

ดําเนินการในช6วง

สถานการณ+โควิด 

-19 ทําให�การ

ดําเนินการล6าช�า

กว6าแผนที่วางไว� 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 20 โครงการสร@างมูลค าเพิ่ม จากภูมิปCญญาท@องถิ่นสู เศรษฐกิจสร@างสรรค% 
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร6องค+ความรู� "มวยไทย (30,000) คณะครุศาสตร+  
กิจกรรม เผยแพร6องค+ความรู� "มวยไทย" 

วัตถุประสงค+ของ 

1. เพื่อรวบรวมสังเคราะห+ข�อมลูสร�างองค+

เปGาหมายเชิงผลผลติ  

- โรงเรียนต6างๆใน

จังหวัดเพชรบุรีหรือ

  ตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ 

- 1 องค+ความรู� 5 โรงเรียน 

30,000.00 30,000.00 ผลการดําเนินงาน 

           การงานในครั้งนี้ได�จัดทําเอกสารและการ

เผยแพร6เป7นวิดิทัศน+ในกับโรงเรียนต6าง ๆ ที่เข�าร6วม

องค+ความรู�และบทเรียนที่

ได�รับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ข�อเสนอแนะ  

                จะ

มีการพัฒนา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ความรู�ด�านกีฬามวยไทย 

2. เพื่อเผนแพร6หรือใช�เป7นสื่อในการเรียนการ
สอนให�กับโรงเรียนต6างๆ 

3. เพื่ออนุรักษ+และส6งเสริมภูมิปNญญาไทย 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ+ 

- มีโรงเรียนต6างๆใน

จังหวัดเพชรบุรีนําองค+

ความรู�ไปไปใช�ในการ

เรียนการสอน  

เชิงคุณภาพ 

- ร�อยละ 80  โรงเรียนสามารถนําความรู�ไปต6อยอด

เพื่อพัฒนานักเรียนมวยไทยมโีรงเรียนท6าโล� โรงเรียน

บ�านดอนขุนห�วย โรงเรียนห�วยทรายประชาสรรค+ 

เชิงเวลา 

- ไตรมาสที่ 2-3 

เชิงงบประมาณ 

-  ได�รับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจ6ายจริง... 30,000. 

คงเหลือ ........-..............บาท 

โครงการพร�อมทั้งเอกสารประกอบการเรยีนการสอน

ให�กับโรงเรียนด�วยเพื่อให�นักเรียนได�ศึกษาค�นคว�าใน

กีฬามวยไทยที่ถูกต�อง 

             โรงเรียนต6าง ๆ

นักเรียนจะได�เกิดองค+

ความรู�ด�านกีฬามวยไทย 

และโรงเรียนยังใช�เป7นสื่อ

ในการเรียนการสอนพร�อม

ทั้งเกิดความตระหนักถึง

การอนุรักษ+และส6งเสริม

กีฬาภูมิปNญญาไทยอีกด�วย 

              ในการ

ทําครั้งนี้เป7นช6วง

ที่มีการเกิดโรค

ระบาด โควิด 19 

มาพอดีจึงทําให�

การติดตามเก็บ

ข�อมูลมีปNญหา

เกิดขึ้นและล6าช�า

เพราะส6วนหนึ่งก็

จะต�องรอให�

สถานการณ+ดีขึ้น

จึงจะมีข�อมูลที่ดี

กว6าเดิม 

องค+ความรู�

ด�านกีฬามวย

ไทยซึ่งเป7นใน

ด�าน

ศิลปะวัฒนธร

รมดีให�ดยีิ่ง

กว6าเดิมและ

พัฒนาด�าน

เทคโนโลยีให�มี

หลายช6องทาง

เพื่อนักเรียนที่

มีความสนใจ

ในด�านกีฬา

มวยไทยได�เข�า

มาชมและหา

ข�อมูลต6อไป 

กิจกรรมที่ 2 ส6งเสรมิการจัดตั้งศูนย+แห6งการเรยีนรู�ภูมิปNญญากีฬาไทย (43,000.00) คณะครศุาสตร+  
กิจกรรม ส6งเสริมการจัดตั้งศูนย+แห6งการเรียนรู�
ภูมิปNญญากีฬาไทย 

วัตถุประสงค+ 
   1. เพื่อมีแหล6งเรยีนรู�ภมูิปNญญาไทยให�กับ
โรงเรียนต6างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ใกล�เคียง 

   2. เพื่ออนุรักษ+ ส6งเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปNญญาไทย 

   3. เพื่อสร�างเครือข6ายความเข็มแข็งด�าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป7นไทย 

เปGาหมายเชิงผลผลติ 

(Output) 

- โรงเรียนต6างๆ ใน

จังหวัดเพชรบุรีและ

จังหวัดใกล�เคียง 

เปGาหมายเชิงผลลัพธ+ 
(Outcome)  

- อนุรักษ+ ส6งเสริมและ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปNญญาไทย 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

- แหล6งเรียนรู�ศลิปวัฒนธรรม จํานวน  1 แหล6งเรียนรู�  

- จํานวนเครือข6ายเรยีนรู�ศลิปวัฒนธรรม จํานวน 1 

แห6ง 

- จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ+ และอุปกรณ+เพื่อใช�ในการ

จัดตั้งศูนย+การเรยีนรู� จํานวน 1 แห6ง 

 

เชิงคุณภาพ 

-  

 

เชิงเวลา 

- ไตรมาสที่ 3 

 

เชิงงบประมาณ 

- ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับอนุมัต ิ

 

งบประมาณ  ได�รบัจัดสรร 160,000 บาท เบิกจ6ายจริง 

160,000  คงเหลือ ...........-...........บาท 

43,000.00 26,900.00 ผลการดําเนินงาน 

1. มีแหล6งเรียนรู�ภูมิปNญญาไทยให�กับโรงเรยีนต6าง ๆ ใน

จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล�เคียง 

2. มีการสร�างเครือข6ายความเข�มแข็งด�าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป7นไทย 

 

 

ปNญหาและ

อุปสรรค 

- เนื่องจาก

สถานการณ+ไวรัส

โคโรน6า 2019 

(COVIT-19) ทําให�

การดําเนินการ

ล6าช�ากว6าปกต ิ

  

กิจกรรมที่ 3 การเสวนาทางวิชาการ ประเทศไทยกับอาเซียน ร6วมเรยีนรู� รากมรดกทางวัฒนธรรม (176,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

  5.1 นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจในบทบาท

ของประเทศไทยของ

การเป7นเจ�าภาพการ

ประชุมสดุยอด

อาเซียน 

5.2 มีความรู�เรื่องเพื่อน

บ�านในกลุ6มประเทศ

อาเซียน ความรู�

ทางด�านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม 

 5.3 นักศึกษาได�ความรู�

เรื่องมรดกทาง

วัฒนธรรมร6วมแห6ง

อุษาคเนย+ คือ หนัง

ตะลุง  

5.4 นักศึกษาได�มี

โอกาสได�เรียนรู�ศลิปะ

งานช6าง งานฝKมือ ของ

การทําตัวหนังตะลุง 

5.5 นักศึกษาได�มี

โอกาสได�เข�าร6วม

กิจกรรม workshop 

ร�อง เล6น ทํา หนัง

ตะลุง 

นโครงการ 

   6.1 นําสถานการณ+

ในภาคพื้นอาเซียน 

บทบาท และความ

ร6วมมือทางเศรษฐกิจที่

ได�จากการอบรมไปใช�

ในการเรียนใน

สาขาวิชาต6างๆ 

   6.2 นําความรู�ที่ได�ไป

ใช�ในการเรียนการ

สอนต6างๆ 

   6.3 นักศึกษามี

ความรู�ความเข�าใจ

มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับราก

มรดกทางวัฒนธรรม

หนังตะลุง 

   6.4 กระตุ�นให�

นักศึกษาได�มีความ

ตระหนักถึงคุณค6าของ

งานฝKมือหนังตะลุง 

   5.5 นักศึกษาได�องค+

ความรู�จาก workshop 

นําไปต6อยอดด�านอื่นๆ

ได� เช6น การเรียนร�การ

ทําตัวหนังอื่นๆ 

7.1 เชิงปริมาณ 

1. มีผู�เข�าร6วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และร6วม

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการหนังตะลุงอาเซียน 500 คน 

2. มีเครือข6ายเข�าร6วมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม 3 

เครือข6าย 

มีจํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรมถึงเปGาหมาย และมี

เครือข6ายร6วมจัดกิจกรรมจํานวน 3 เครือข6าย คือ  

1. บริษัทคาร+มาร+ท (มาสด�า) 2.โ 3.โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

7.2 เชิงคุณภาพ 

1.ความพึงพอใจของผู�เข�าชมงาน ไม6น�อยกว6าร�อยละ 
3.51 

2.รวบรวมองค+ความรู�ด�านหนังตะลุงเพชรบุรีและ

อาเซียน จํานวน 1องค+  

1. ผู�เข�าร6วมงานพึงพอใจมากกว6า 3.51  

2. องค+ความรู�ที่ได� จํานวน 2 องค+ คือ 1.องค+ความรู�

ด�านประเทศไทยกับการเป7นเจ�าภาพสุดยอดอาเซียน 

2. หนังตะลุงมรสพแห6งอุษาคเนย+ 

176,000.00 154,800.00 การดําเนินงาน สามารถเก็บข�อมลู องค+ความรู�ที่

เกี่ยวข�องได�ครบถ�วน ได�มีโอกาสทํางานร6วมกับ

เครือข6ายต6างๆ เป7นการขยายเครือข6ายและ

ความสัมพันธ+กับหน6วยงานที่เข�าร6วมกิจกรรมใหม6 เป�ด

โอกาสให�นักศึกษาได�มสี6วนร6วมในการร6วมกิจกรรม 

workshop เป7นการฝ>กการทําตอกตวัหนัง ได�มีความ

ตระหนักรู�ในองค+ความรู�ด�านวัฒนธรรมร6วมอาเซียน 

ซึมซับความเป7นอาเซียน รวมทั้งได�ส6งเสริมให�นักศึกษา

ของบทบาทประเทศไทยในการเป7นเจ�าภาพจัดการ

ประชุมสดุยอดอาเซียน ทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

  1. ไม6ได�รับความ

ร6วมมือและการ

เข�าร6วมกิจกรรม

จากหน6วยงาน

ภายนอกที่

เกี่ยวข�องมาก

เท6าที่ควร 

2. การ

ประชาสมัพันธ+

น�อยและไม6ทั่วถึง 

  

กิจกรรมที่ 4 ศูนย+พัฒนาตาลโตนดครบวรจรเพื่อการท6องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย6างยั่งยืน ตําบลไร6สะท�อน (100,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
1.ยุทธศาสตร+ที่ 5 พัฒนาท�องถิ่น 

2.โครงการหลัก 38. โครงการสร�างมูลค6าเพิ่ม
จากภูมิปNญญาท�องถิ่นสู6เศรษฐกิจสร�างสรรค+  
3.โครงการ/กิจกรรม โครงการศูนย+พัฒนา
ตาลโตนดครบวงจรเพื่อการท6องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย6างยั่งยืน ตําบลไร6สะท�อน อําเภอ
บ�านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    4.1.เพื่อจัดตั้งศูนย+การเรียนรู�ตาลโตนด
ตําบลไร6สะท�อน 

    5.1 ได�ศูนย+การ

เรียนรู�ไร6สะท�อน 

    5.2 เกิดการ

พัฒนาการเรียนรู�ใน

ชุมชน 

    5.3 ได�ข�อมูลด�าน

ศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ�านและวิถีชีวิต

ของชาวไร6สะท�อน 

    6.1 พัฒนาศูนย+การ

เรียนรู�เป7นแหล6ง

ท6องเที่ยวต6อไป 

    6.2 สามารถพัฒนา

เป7นแหล6งเรียนรู�ครบ

วงจร 

    6.3 สามารถรวบรวม

ศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ�านเป7นหนังสือได� 

เชิงปริมาณ 

เปGาหมาย 

   1. ชุมชนต�นแบบทางวัฒนธรรม 1 ชุมชน 

   2. ศูนย+การเรยีนรู�เรื่องตาล  1 ศูนย+ 

ผลการดําเนินงาน 

      ดําเนินการบรรลุเปGาหมายได�ชุมชน

ศิลปวัฒนธรรมและได�ศูนย+การเรียนรู� 

เชิงคุณภาพ 

      เปGาหมาย 

100,000.00 100,000.00 สามารถเป7นศูนย+การเรียนรู�และแหล6งเรียนในชุมชน 

สําหรับประชาชนและผู�สนใจได�เป7นอย6างดี และ

สามารถพัฒนาไปสู6การสร�างศูนย+การเรยีนรู�ในรูปแบบ

ที่สามารถพัฒนาไปสู6การเป7นแหล6งท6องเที่ยวได�  

 - ด�านองค+ความรู�การทํา

เกวียน 

  - ด�านการทําเรือนไทย 

  - ด�านการทําข6า 

  - ด�านวัวเทียมเกวียน 

การ

ประชาสมัพันธ+

น�อย ทําให�กลุ6ม

คนไม6หลากหลาย 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

    4.2.เพื่อให�เกิดการเรียนรู�และการพัฒนา
อย6างยั่งยืน 

    4.3.เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ�านและ
วิถีชีวิตชุมชนไร6สะท�อนในทุกมิต ิ

    4.4.เพื่อใช�ศึกษาเป7นแหล6งเรียนรู�ของชุมชน
และประชาชนทั่วไป  

    5.4 ได�ใช�เป7นแหล6ง

ศึกษาหาความรู�ให�คน

ในชุมชน 

    6.4 สามารถต6อยอด

เป7น 

1. ศูนย+การเรียนรู�ตาลไร6สะท�อนที่มีองค+ความรู�

ครบถ�วนสมบูรณ+ 

2. ผู�เข�าชมได�ความรู�และนําไปต6อยอดการใช�โยชน+ได� 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการบรรลุเปGาหมายสามารถเป�ดศูนย+การ

เรียนรู�ให�ความรู�ได�อย6างเต็มที่  

8.งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ6าย

จริง   100,000 บาท คงเหลือ  0 บาท 

กิจกรรมที่ 5 รวบรวมองค+ความรู�ดนตรีกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาศูนย+กะเหรี่ยงยางน้ํากลัดใต� (48,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 48,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 6 รวบรวมมรดกภูมิปNญญาศิลปวัฒนธรรมงานสกุลช6างเมอืงเพชร (50,000.00) คณะวิทยาการจัดการ  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 50,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 7 สบืสานเกลือจังหวัดเพชรบุรี (20,000.00) คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  
1 เพื่อให�นักศึกษาเห็นคุณค6าและช6วยอนุรักษ+
สืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเกลือเมือง
เพชรบุรี  
2 เพื่อจัดทําองค+ความรู�การทําผลิตภัณฑ+จาก
เกลือ หรือการถนอมอาหารด�วยเกลือ 

เผยแพร6แก6ผู�สนใจ  

  

  1. จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 60 คน ผลการ

ดําเนินงานเท6ากับ 60 คน  

2. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 4 คะแนน ผล

การดําเนินงานเท6ากับ 4.44 คะแนน  

3. องค+ความรู�การทําผลติภณัฑ+จากเกลือ หรือการ

ถนอมอาหารด�วยเกลือ 2 เล6ม ผลการดําเนินงาน

เท6ากับ 2 เล6ม  

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100  

 

งบประมาณ ได�รับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจ6ายจริง 

20,000 คงเหลือ - บาท  

20,000.00 20,000.00 คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ได�จัดกิจกรรมสืบ

สานวัฒนธรรมเกลือเพชรบุรี เพื่อให�นักศึกษาได�นํา

ความรู�จากการลงพื้นที่ มาต6อยอดการทําผลิตภณัฑ+

จากเกลือหรือการทําอาหารโดยมีเกลือเป7นส6วนผสม 

ผู�เข�าร6วมกิจกรรม จํานวน 60 คน วันที่ 7 มีนาคม 2,563 

ณ สปาเกลือ อ.บ�านแหลม จ.เพชรบุรี โดยได�แบ6งฐาน

เรียนรู�ออกเป7นทั้งหมด 3 ฐาน ได�แก6  

1 ความเป7นมาและการผลิตเกลือเพชรบุรี  

2 ผลิตภณัฑ+จากเกลือเพชรบุร ี 

3 สปาเกลือเพื่อใช�บํารุงผิวพรรณ  

 

ซึ่งทําให�นักศึกษาได�เรียนรู�และลงมือปฏิบัติจริงใน

กระบวนการผลติเกลือ และช6วยอนุรักษ+สืบสานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเกลือเมืองเพชรสู6รุ6นลูกหลาน

ต6อไป     

  

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาสื่อประชาสมัพันธ+ด�านศิลปวัฒนธรรมด�วยรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต+ (50,000.00) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ+
ด�านศิลปวัฒนธรรมด�วยเทคโนโลยี
ภาพเคลื่อนไหวและความจริงเสรมิ  

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    2.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ+

     1. เชิงปริมาณ  

        1.1 สื่อประชาสัมพันธ+ข�อมลูด�านศิลปวัฒนธรรม

ของจังหวัดดเพชรบุรี 1 ชิ้น  

        1.2 จํานวนองค+ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม 2 

50,000.00 49,934.10            พัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ+ด�วย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ โดยใช�เทคโนโลยคีวามเป7นจริง

เสรมิและ/หรือภาพเคลื่อนไหว บูรณาการร6วมกับองค+

ความรู�ในด�านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี (ด�าน

 สื่อประชาสัมพันธ+ข�อมูล

ด�านศิลปวัฒนธรรมของ

จังหวัด  

 

 

  1. เสนอให�มี

การเร6งรดัการ

เบิกจ6าย

งบประมาณที่



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ด�านศิลปวัฒนธรรมด�วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร+ 
    2.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ+เพื่อใช�ร6วมกับสื่อ
ประชาสมัพันธ+ด�านศิลปวัฒนธรรมด�วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ 
    2.3 เพื่ออนุรักษ+ ส6งเสรมิ ฟTOนฟู ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปNญญาของไทย 

    2.4 เพื่อเผยแพร6สื่อประชาสัมพันธ+ด�าน
ศิลปวัฒนธรรมด�วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+   

องค+ความรู� 

        1.3 จํานวนผลิตภัณฑ+ที่ได�รับการพัฒนามูลค6า 

อย6างน�อย 1 ผลิตภัณฑ+ 

2. เชิงคุณภาพ  

        2.1 การพัฒนาต6อยอดนวัตกรรมในหัวข�ออื่นๆ 

ที่เกี่ยวข�องกับจังหวัดเพชรบุรี 1 หัวข�อ  

6. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร. 50,000.บาท เบิกจ6าย

จริง.65.90.คงเหลือ 49,934.10....บาท 

อาหารและการท6องเที่ยว) เพื่อสร�างรูปแบบการ

ประชาสมัพันธ+ข�อมูลที่น6าสนใจและทันสมัย ผ6านการ

พัฒนาและผลิตออกมาเป7นตัวผลติภัณฑ+ เพื่อพัฒนา

ผลงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร�างสรรค+ 

  นอกจากนี้ยังมีการเพื่อสร�างรูปแบบการ

ประชาสมัพันธ+ข�อมูลที่น6าสนใจและทันสมัย ผ6านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ+ของใช�ในชีวิตประจําวัน ซึ่งได�แก6 

กระเปIาผ�า ซึ่งมลีวดลายการออกแบบเป7นลวดลายที่

เกี่ยวข�องกับศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น เพื่อเป7นการสร�าง

มูลค6าให�กับจังหวัด สอดคล�องกับการสร�างผลติภณัฑ+

ในยุคเศรษฐกิจสร�างสรรค+ โดยได�ผลการดําเนินงาน

ดังนี้ 1) สื่อประชาสมัพันธ+ข�อมูลด�านศิลปวัฒนธรรม

ของจังหวัด เปGาหมาย 1 ชิ้น ผลการดําเนินงาน ได� 2 

ชิ้น 2) จํานวนองค+ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม 

เปGาหมาย 2 องค+ความรู� ผลการดําเนินงาน 2 องค+

ความรู� 3) จํานวนผลิตภณัฑ+ได�รับการพัฒนามูลค6า 

เปGาหมาย 1 ผลติภณัฑ+ ผลการดําเนินงาน 2 ผลิตภัณฑ+ 

4) การพัฒนาต6อยอดนวัตกรรมในหัวข�ออื่น ๆ ที่

เกี่ยวข�องกับจังหวัดเพชรบุรี 1 หัวข�อ ผลการ

ดําเนินงาน 2 หัวข�อ  

     เร็วขึ้น  

2. เสนอให�มี

การเปลีย่นรู�

แบบการให�

เงินสนับสนุน

งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 9 Hand wash gel มะนาวผีและต�นหว�า ภูมิปNญญาท�องถิ่นชุมชนบ�านโป}งสลอด (36,000.00) คณะพยาบาลศาสตร+  
1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    1.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพจากมะนาว
ผีและต�นหว�า ในเชิงอนุรักษ+ภมูิปNญญาบนฐาน
วิชาการ 

    1.2 เพื่อสร�างการเรียนรู�ของนักศึกษาในการ
พัฒนานวัตกรรมสุขภาพของมะนาวผีและต�น
หว�า ด�วยการบูรณาการการเรียนการสอนบน
ภูมิปNญญาท�องถิ่น 

2. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output)   

    2.1 จํานวน

นวัตกรรม Hand Wash 

Gel มะนาวผีและต�น

หว�า ภูมิปNญญาท�องถิ่น

ชุมชนบ�านโป}งสลอด 

    2.2 จํานวนองค+

ความรู�การทํา

นวัตกรรมHand Wash 

Gel มะนาวผีและต�น

หว�าภูมิปNญญาท�องถิ่น

ชุมชนบ�านโป}งสลอด 

และสมุนไพรที่

เกี่ยวข�อง 

3. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome)  

    3.1 ได�มีการพัฒนา

นวัตกรรมจากภูมิ

ปNญญาท�องถิ่น 

     3.2 นักศึกษาและ

ประชาชนได�รับการ

ถ6ายทอดองค+ความรู� 

เชิงปริมาณ  

1. จํานวนนวัตกรรม Hand Wash Gel มะนาวผีและต�น

หว�า ภูมิปNญญาท�องถิ่นชุมชนบ�านโป}งสลอด  

เปGาหมาย 1 นวัตกรรม  ผลการดําเนินงาน 2 

นวัตกรรม (สเปรย+และเจลแอลกอฮอล+  

สูตรมะนาวผี ต�นหว�า) 

2. จํานวนองค+ความรู�การทํานวัตกรรมHand Wash Gel 

มะนาวผีและต�นหว�าภมูิปNญญาท�องถิ่นชุมชนบ�าน

โป}งสลอด และสมุนไพรที่เกี่ยวข�อง  เปGาหมาย 1   ผล

การดําเนินงาน 1 เล6ม 

3. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอน 

เปGาหมาย 2   ผลการดําเนินงาน 2 รายวิชา (เภสัช

กรรมไทย 2 และเภสัชกรรมไทย 4) 

เชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม  เปGาหมาย  

36,000.00 28,049.00       ผลการดําเนินการสรุปได�ว6าจากการจัดกิจกรรม 

Hand Wash Gel มะนาวผีและต�นหว�า ภูมิปNญญาท�องถิ่น

ชุมชนบ�านโป}งสลอด ได�มีการทํากิจกรรมประกอบด�วย

การถอดองค+ความรู�เกี่ยวกับสมุนไพรที่สําคัญในป}า

ชุมชนโป}งสลอด และกิจกรรมการถ6ายทอดองค+ความรู�

เชิงนวัตกรรมทางสุขภาพให�แก6นักศึกษาและ

ประชาชน จังหวัดเพชรบุรี มีการประเมินผลของ

นักศึกษาและประชาชน พบว6านักศึกษาทุกคนมีความรู� 

และทักษะเพิ่มขึ้น และร�อยละ 81.4 มีความพึงพอใจ

มากที่สุดต6อภาพรวมในการเข�าร6วมโครงการนี้ ส6วน

ด�านประชาชนพบว6า ร�อยละ 60.0 มีความพึงพอใจมาก

ที่สุดในเรื่องการได�ความรู�เรื่องการปฏิบัติ และ 

ร�อยละ 77.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดต6อความพึง

พอใจโดยรวมในการเข�าร6วมโครงการนี้ 

     การบ6งชี้ความรู� : 

การแพทย+แผนไทย เป7น

ศาสตร+ที่สืบเนื่องกันมา

ตั้งแต6สมยัโบราณ และเป7น

ภูมิปNญญาความรู�ที่มาจาก

บรรพบุรุษ โดยมีแนวคิด

พื้นฐานการแพทย+แบบ

องค+รวมเน�นการส6งเสริม

สุขภาพ การปGองกันโรค 

เป7นสําคัญ ด�วยองค+ความรู�

ต6าง ๆ เช6น องค+ความรู�

เรื่องสมุนไพร เป7นต�น 

ปNจจุบันประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี ยังมีการ

ดําเนินชีวิตและให�

     - ปNญหาการ

แพร6ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 19 

ทําให�ไม6สามารถ

ดําเนินโครงการ

ตามแผนงาน จึง

ทําให�มีการ

ปรับเปลีย่น

แผนงานของ

โครงการ 

     - รูปแบบ

กิจกรรม ควรมี

รูปแบบกิจกรรม

ให�มีความ

หลากหลายมาก

       - ควรมี

การขยายผลสู6

ชุมชนอื่น ๆ 

ต6อไป 

       - 

หน6วยงานต6าง 

ๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ควรนําความรู�

ไปใช�ใน

หน6วยงานนั้น 

ๆ 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

    2.3 จํานวนรายวิชา

ที่บูรณาการการเรียน

การสอน 

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 96.2 

2. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถนําความรู�ไปใช�

ประโยชน+   เปGาหมาย  ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 100 

- ผลการดาํเนินงาน  - วารสารออกตรงตามเวลาที่

กําหนด - ผลงานวิจัยและบทความวิชาการผ6านการ

ตรวจ 

 

สอบจากผู�ทรงคุณวุฒิ  

 เชิงเวลา ดําเนินการแล�วเสร็จในไตรมาส  เปGาหมาย 

ไตรมาส 3   ผลการดําเนินงาน  ไตรมาส 3 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 36,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 28,049 บาท คงเหลือ  7,951  บาท 

ความสําคัญกับการดูแล

สุขภาพด�วยศาสตร+

การแพทย+แผนไทยอยู6

อย6างต6อเนื่อง เห็นได�จาก

การมีหมอพื้นบ�านใน

จังหวัดเพชรบุรีจํานวน

มาก และการให�บริการ

ด�านการแพทย+แผนไทยใน

สถานประกอบการต6าง ๆ

สาขาวิชาการแพทย+แผน

ไทย คณะพยาบาลศาสตร+ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี มภีารกิจหลักใน

การจัดการเรยีนการสอน

หลักสตูรแพทย+แผนไทย

บัณฑิต การให�บริการ

วิชาการแก6ชุมชน การวิจัย

และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น

สาขาวิชาการแพทย+แผน

ไทยจึงได�จัดโครงการ

บริการวิชาการนี้ขึ้นเพื่อให�

ความรู� และส6งเสริม

สุขภาพด�วยศาสตร+

การแพทย+แผนไทยให�แก6

ประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี โดยมี

วัตถุประสงค+เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมสุขภาพจาก

มะนาวผีและต�นหว�า ใน

เชิงอนุรักษ+ภูมิปNญญาบน

ฐานวิชาการ และเพื่อสร�าง

การเรยีนรู�ของนักศึกษาใน

การพัฒนานวัตกรรม

สุขภาพของมะนาวผีและ

ต�นหว�า ด�วยการบูรณาการ

ขึ้น  

     - ควรมีการ

ประเมินผลที่

หลากหลายมาก

ขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

การเรยีนการสอนบนภูมิ

ปNญญาท�องถิ่น  

 การสร�างและแสวงหา

ความรู� : สมุนไพรในป}า

ชุมชนโป}งสลอด มี

หลากหลายชนิดและมี

ความสําคัญต6อการเรยีน

การสอนของนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป อาทิเช6น 

มะนาวผี มีชื่อ

วิทยาศาสตร+ Atalantia 

monophylla DC. ชื่อวงศ+ 

RUTACEAE ชื่อท�องถิ่นคือ 

กรูดเปรย กรูดผี กะนาวผี 

ขี้ติ้ว จ�าลิว นางกาน  

มะลิว การใช�สมุนไพรใน

ท�องถิ่นของชุมชนโป}ง

สลอด ชาวบ�านในท�องถิ่น

จะนํามาใช�ทํายาดม 

เนื่องจากใบมะนาวผมีี

กลิ่นหอม และใช�ใบตํา 

และทาบรเิวณที่มีอาการ

คัน ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร+ของมะนาวผี 

พบว6าเป7นไม�พุ6ม หรือไม�ยืน

ต�น ขนาดเล็ก สูงได� ถึง 6 

เมตร ลําต�นและกิ่ง

ค6อนข�างเป7นเหลี่ยม มี

หนามยาวหนึ่งอันตามซอก

ใบ เปลือกลําต�นสีน้ําตาล 

มีรอยแตกตื้นๆ ตามยาว

ของลําต�น ใบเดี่ยว เรียง

เวียน รูปไข6 หรือรูปรี 

ปลายปGานเป7นติ่ง โคนรูป

ลิ่ม กว�าง ขอบเรียบ หรือ

เป7นคลื่นเล็กน�อย แผ6นใบ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

แผ6เรยีบ เกลี้ยงทั้งสอง

ด�าน สรรพคุณทางตํารายา

ไทย ใบ มีกลิ่นคล�ายใบ

มะกรูดหรือใบมะนาว แก�

โรคทางเดินหายใจ แก�จุก

เสียด แก�ท�องเสีย รักษา

โรคผิวหนัง ผล รักษาโรค

ทางเดินหายใจ น้ํามันจาก

เปลือกผล ใช�ทาภายนอก 

แก�โรคไขข�ออักเสบ ต�น

หว�า มีชื่อท�องถิ่นว6า ห�าขี้

แพะ (เชียงราย) ชื่อ

วิทยาศาสตร+ Syzygium 

cumini (L.) Skeels ชื่อวงศ+ 

MYRTACEAE ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร+ ลักษณะ

ทั่วไป ไม�ต�น เนื้อแข็ง 

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ6 

อาจสูงได�ถึง 30 เมตร ไม6

ผลัดใบ เรือนยอดโปร6ง 

เปลือกนอกสีเทาปน

น้ําตาล ขรุขระ หรือแตก

เป7นสะเก็ดเล็กน�อย 

เปลือกในสีน้ําตาลแดง 

ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรยีง

ตรงข�าม รูปรีหรือรปูขอบ

ขนาน กว�าง 4 – 7 

เซนติเมตร ยาว 9 – 14 

เซนติเมตร โคนใบสอบ 

ขอบใบเรียบ ปลายใบ

แหลมเรียว แผ6นใบหนา 

ด�านบนสีเขียวเข�มเป7นมัน 

ด�านล6างสีอ6อนกว6า ผิว

เกลี้ยงเส�นกลางใบนูน

เห็นชัด เส�นแขนงใบไม6

ชัดเจน มีจดุน้ํามันบริเวณ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ขอบใบ การใช�ประโยชน+ 

เนื้อไม�: ใช�ทําสิ่งปลูกสร�าง

ที่อยู6ในร6ม เปลือก: ต�มน้ํา

ดื่มแก�ท�องร6วง อมแก�ปาก

เปTUอย ใบ: ยอดอ6อน

รับประทานเป7นผักสด ผล: 

ผลดบิแก�ท�องเสีย ผลสุกใช�

ทําเครื่องดื่ม หรือ

รับประทานสด เมลด็: ลด

น้ําตาลในเลือด แก�

ท�องเสีย ถอนพิษจากเมลด็

แสลงใจ การใช�สมุนไพรใน

ท�องถิ่นของชุมชนโป}ง

สลอด ชาวบ�านในท�องถิ่น

จะนําใบมาใช�ในการรักษา

โรคผิวหนัง โดยการบด

และทาบรเิวณผิวหนัง 

 การจัดความรู�ให�เป7น

ระบบ :  สมุนไพรใน

ท�องถิ่นโป}งสลอด ได�แก6

มะนาวผีและต�นหว�า 

มะนาวผมีีส6วนผสมของ

น้ํามันหอมระเหย

หลากหลายชนิด และสาร

ที่มีอยู6ในลูกหว�าจะเป7น

สารกลุ6มแอนโธไซยานิน 

(ไซยานิดิน) กรดเอลลาจิก 

กรดเฟอรลูิก ซึ่งสารกลุ6มนี้

จะมีฤทธิ์ต�านอนุมลูอิสระ 

ต�านฤทธิ์ของสารก6อมะเร็ง 

โดยพบว6าสามารถยับยั้ง

เซลล+มะเร็งลําไส� มะเร็ง

ช6องปาก และมะเร็งเต�า

นมได� จึงนําใบมะนาวผี

และใบต�นหว�า มาใช�ใน

การสกัดด�วยแอลกอฮอล+



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

โดยการหมักเป7นเวลา 7 

วัน ตามศาสตร+การแพทย+

แผนไทย เพื่อใช�ในการ

เป7นส6วนผสมของเจลและ

สเปรย+แอลกอฮอล+ 

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมภูฒิปNญญาท�องถิ่น เพื่อการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (50,000.00) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

  4.1 เพื่อรวบรวม ศึกษา และจัดทํา
สารสนเทศ/องค+ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม
ของท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีในฐานข�อมูล
ท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ถูกต�อง ได�มาตรฐาน 

  4.2 เพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยี
การถ6ายทอดองค+ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม
ของท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจน
สารสนเทศทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี ที่ถูกต�อง 
ได�มาตรฐาน 

  4.3 เพื่อเป7นแหล6งเรียนรู� ที่มีการรวบรวม 
จัดระบบสารสนเทศ และเผยแพร6องค+ความรู�
ด�านศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
ตลอดจนสารสนเทศทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี 
ที่ตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู�แห6ง
ศตวรรษที่ 21  

5.1 จํานวนเรื่อง / องค+

ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมใน

ฐานข�อมูลท�องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี 2 เรื่อง 

5.2 จํานวนรูปแบบสื่อ

การเรยีนรู� (สื่อ

นิทรรศการ, สื่อ

อิเล็กทรอนิกส+) 2 

รูปแบบ 

ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาองค+ความรู�

ด�านศิลปวัฒนธรรม

ท�องถิ่นจังหวัด

เพชรบุรี ระดับ 3 โดย

มีเกณฑ+วัดระดับ

ความสําเร็จแต6ละ

ระดับ ดังนี้ 

        ระดับที่ 1 มี

การศึกษา รวมรวม 

และจัดทําสารสนเทศ

ด�านศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปNญญาของ

ท�องถิ่นตามแผนที่

กําหนดไว� 

        ระดับที่ 2 มีสาร

สนแทศ/องค+ความรู�

ด�านศิลปวัฒนธรรม

ท�องถิ่นในฐานข�อมูล

ท�องถิ่นจังหวัด

เพชรบุร ี

        ระดับที่ 3 มีสาร

สนแทศ/องค+ความรู�

ด�านศิลปวัฒนธรรมใน

ฐานข�อมูลท�องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี ที่

ครบถ�วนสมบูรณ+ตาม

แผนและมาตรฐานที่

กําหนดไว� จํานวน 2 

เรื่อง 

7.1 เชิงปริมาณ 

     - จํานวนเรื่อง / องค+ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม

ในฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (เปGาหมาย 2 

เรื่อง) ผลการดําเนินงาน - มีการจัดทําสารสนเทศ

ท�องถิ่น/องค+ความรู�ในฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัด

เพชรบุรี ที่ URL Address =  

http://arit.pbru.ac.th/localPhet จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. ผ�าไทยพวนเพชรบุร ี

2. ผ�าทอง เจ�าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5 

3. ผ�าไทยทรงดํา 

4. ผ�าสไบมอญบางลําพู 

5. ผ�ากะเหรี่ยงโปว+ตําบลสองพี่น�อง 

 

  - จํานวนรปูแบบสื่อการเรยีนรู� (เปGาหมาย 2 

รูปแบบ) ผลการดําเนินงาน - มีรูปแบบสื่อการ

เรียนรู� จํานวน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส+ในฐานข�อมูล

ท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี http://arit.pbru.ac.th/localPhet 

2. รูปแบบสื่อนิทรรศการออนไลน+บนเว็บไซต+ 
http://arit.pbru.ac.th/exhibition 

 

7.2 เชิงคุณภาพ 

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค+ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (เปGาหมาย 

ระดับ 3) ผลการดําเนินงาน - การดําเนินงานอยู6ใน

ระดับที่ 5 มสีารสนเทศ/องค+ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมในฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

ที่ครบถ�วนสมบูรณ+ตามแผนและมาตรฐานที่กําหนด

ไว� มากกว6า 4 เรื่อง สามารถดําเนินการได�จํานวน 5 

เรื่อง ดังนี้ 

1. ผ�าไทยพวนเพชรบุร ี

50,000.00 48,700.20 สํานักฯ มีการพัฒนาสารสนเทศและนวัตกรรมการ

เรียนรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมภูมิปNญญาท�องถิ่น เพื่อการ

เรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน

และเผยแพร6สารสนเทศท�องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ได�

ดําเนินการสํารวจข�อมูลและทรัพยากรสารสนเทศทั้ง

ภายในและภายนอกห�องสมุด ตลอดจนสื่อออนไลน+ 

และแหล6งเรียนรู�อื่น ๆ และจัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง 

ผ�าทองและการพัฒนาอัตลักษณ+ผ�าชาติพันธุ+ในจังหวัด

เพชรบุรี เพื่อสรุปองค+ความรู�ที่ได�รบั นําไปศึกษา

วิเคราะห+ พัฒนา เชื่อมโยงทรัพยากรสารสนเทศต6าง ๆ 

ที่เกี่ยวข�อง และเผยแพร6สารสนเทศท�องถิ่นจังหวัด

เพชรบุรี บนฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 

5 เรื่อง ได�แก6 

1. “ผ�าไทยพวนเพชรบุรี” เผยแพร6บนเว็บไซต+

ฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ URL Address = 

http://arit.pbru.ac.th/localPhet/index.php/artefact-

phetchaburi/clothes-phetchaburi/104-phar-tai-phuan  

2. “ผ�าทอง เจ�าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5” เผยแพร6บน

เว็บไซต+ฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ URL 

Address = 

http://arit.pbru.ac.th/localPhet/index.php/artefact-

phetchaburi/clothes-phetchaburi/105-phar-thong 

3. “ผ�าไทยทรงดํา” เผยแพร6บนเว็บไซต+ฐานข�อมลู

ท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ URL Address = 

http://arit.pbru.ac.th/localPhet/index.php/artefact-

phetchaburi/clothes-phetchaburi/106-phar-thai-dam 

4. “ผ�าสไบมอญบางลําพู” เผยแพร6บนเว็บไซต+

ฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ URL Address = 

http://arit.pbru.ac.th/localPhet/index.php/artefact-

phetchaburi/clothes-phetchaburi/108-pha-sabai-mon 

5. “ผ�ากะเหรี่ยงโปว+ตําบลสองพี่น�อง”เผยแพร6บน

เว็บไซต+ฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่ URL 

10.1 ขั้นตอนการดําเนิน

กิจกรรม 

  10.1.1 แต6งตั้งคณะทํางาน 

โดยใช�คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา

สารสนเทศท�องถิ่น สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี

  10.1.2 สํารวจ รวบรวม

ข�อมูลทั้งภายในและ

ภายนอกสํานักวิทยบริการ

ฯ และกําหนดเรื่อง/หัวข�อ

เปGาหมายในการดําเนิน

กิจกรรม 

  103.1.3 จัดกิจกรรมการ

เสวนา 

  - มอบหมายผู�รับผิดชอบ

ด�านต6าง ๆ 

  - ประสานวิทยากรผู�ให�

ความรู� และผู�ดําเนิน

รายการ 

  - จัดเตรยีมสถานที่ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกใน

การเรยีนรู� และเผยแพร6

องค+ความรู� 

  - ดําเนินการจัดการ

เสวนาตามที่ได�รับ

มอบหมาย ตามวันและ

เวลาที่กําหนด 

จากการแพร6

ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ทํา

ให�การดําเนินงาน

ล6าช�าหรือไม6

สามารถ

ดําเนินการ

บางส6วนได�

ครบถ�วนสมบูรณ+

ตามแผนงานที่

กําหนดไว� จึงต�อง

มีการปรับเปลีย่น

แผนการ

ดําเนินงานเพื่อ

การดําเนินงาน

ปGองกันและแก�ไข

สถานการณ+

ฉุกเฉินดังกล6าว  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

        ระดับที่ 4 มี

จํานวนสารสนแทศ/

องค+ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น

ในฐานข�อมูลท�องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี ที่

ครบถ�วนสมบูรณ+ 

จํานวน 3-4 เรื่อง 

        ระดับที่ 5 มี

จํานวนสารสนแทศ/

องค+ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น

ในฐานข�อมูลท�องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี ที่

ครบถ�วนสมบูรณ+ 

มากกว6า 4 เรื่อง 

  6.3 ระดับค6าเฉลี่ย

ความพึงพอใจของ

ผู�รับบริการแหล6ง

เรียนรู�/ผู�เข�าชม

นิทรรศการ > 4.01 

2. ผ�าทอง เจ�าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5 

3. ผ�าไทยทรงดํา 

4. ผ�าสไบมอญบางลําพู 

5. ผ�ากะเหรี่ยงโปว+บ�านสองพี่น�อง 

  

- ระดับค6าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู�รับบริการแหล6ง

เรียนรู�/ผู�เข�าชมนิทรรศการ (เปGาหมาย > 4.01) ผล

การดําเนินงาน - ระดับความพึงพอใจของ

ผู�รับบริการแหล6งเรยีนรู�และผู�เข�าร6วมเสวนา โดย

ภาพรวมอยู6ในระดับมากที่สุดหรือดีมาก คิดเป7น

ค6าเฉลี่ยระดับ 4.25 

 

Address = 

http://arit.pbru.ac.th/localPhet/index.php/artefact-

phetchaburi/clothes-phetchaburi/109-pha-kareang 

  และยังได�ดําเนินการจัดทํานิทรรศการออนไลน+ ใน

การถ6ายทอดองค+ความรู�อีก 1 ช6องทาง จํานวน 5 เรื่อง 

ได�แก6 1) นิทรรศการผ�าทอง เจ�าจอมเอี่ยมในรัชกาลที่ 

5 2) ผ�าไทยพวนเพชรบุรี 3) ผ�าไทยทรงดํา 4) ผ�าสไบ

มอญบางลําพู 5) ผ�ากะเหรีย่งโปว+ตาํบลสองพี่น�อง 

สามารถเข�าชมได�ที่ URL Address =  

http://arit.pbru.ac.th/exhibition  

  ตลอดจนการสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ และ

ความรู�ที่ได�รับของผู�เข�าร6วมกิจกรรมการเสวนาและผู�

เข�าใช�บริการห�องสารสนเทศท�องถิ่นและหนังสือหา

ยาก ดังรายละเอียดข�อ 2.5 

 จากกิจกรรมดังกล6าวข�างต�น และการบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศในห�องสารสนเทศท�องถิ่นและ

หนังสือหายาก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเป7นแหล6ง

เรียนรู� ที่มีการรวบรวม จัดระบบสารสนเทศ และ

เผยแพร6องค+ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรม และภมูิปNญญา

ท�องถิ่น ตลอดจนสารสนเทศทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี 

อย6างต6อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ทันสมยั 

ตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรยีนรู�แห6งศตวรรษที่ 

21 อีกด�วย 

  - ประชาสัมพันธ+และ

เผยแพร6ผลการดาํเนิน

กิจกรรมตามช6องทางที่

กําหนด อาทิ เว็บไซต+, 

Social media เป7นต�น 

  10.1.4 ถอดองค+ความรู� 

และสรุปสารสนเทศ

ท�องถิ่นที่ได�รับ 

  10.1.5 ลงพื้นที่หาข�อมูล/

ความรู�เพิ่มเติม กรณีที่ยัง

ขาดข�อมูลในส6วนที่สําคัญ

ตามองค+ประกอบของ

ข�อมูลที่กําหนดไว� 

  10.1.6 จัดทําสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส+ใน

ฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัด

เพชรบุร ี

  10.1.7 จัดทําสื่อ

นิทรรศการออนไลน+ 

  10.1.8 สํารวจความพึง

พอใจของผู�ร6วมกิจกรรม

หรือผู�เข�ารับบริการ

สารสนเทศท�องถิ่น 

  10.1.9 สรุปและรายงาน

ผลการดําเนินงานต6อ

สํานักฯ และมหาวิทยาลัย

ฯ ตามลําดับ 

 10.2 องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจาก

โครงการ/กิจกรรม 

  จากการดําเนินกิจกรรม

การพัฒนาสารสนเทศและ

นวัตกรรมการเรียนรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปNญญา

ท�องถิ่น เพื่อการเรียนรู�ใน

ศตวรรษที่ 21 ใน



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ปKงบประมาณ 2563 ตาม

ขั้นตอนกาสรดําเนิน

กิจกรรมข�อ 3.1 มีการ

จัดทําสารสนเทศ/องค+

ความรู�ต6าง ๆ เกี่ยวกับ

จังหวัดเพชรบุรีใน

ฐานข�อมูลท�องถิ่นจังหวัด

เพชรบุรี จํานวน 5 เรื่อง 

สามารถเข�าถึงได�ที่ URL 

Address = 

http://arit.pbru.ac.th/localPh

et  

  10.2.1 สารสนเทศ/องค+

ความรู� เรื่อง “ผ�าไทยพวน

เพชรบุรี” ประกอบด�วย

เนื้อหา ดังนี้ 

- นิยามศัพท+ที่เกี่ยวข�อง 

- ความเป7นมาของกลุ6ม

ชาติพันธุ+ไทยพวนใน

จังหวัดเพชรบุร ี

- อัตลักษณ+ผ�าไทยพวน 

- การคงอยู6หรือการ

เปลี่ยนแปลง 

- การพัฒนาต6อยอดลายผ�า

ไทยพวน 

- ผู�สร�างหรือผู�สืบสาน 

- รายการอ�างอิง 

- วีดีโอที่เกี่ยวข�อง 

- กิจกรรมที่เกี่ยวข�อง 

  10.2.2 สารสนเทศ/องค+

ความรู� เรื่อง “ผ�าทอง เจ�า

จอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5” 

ประกอบด�วยเนื้อหา ดังนี้ 

- องค+ความรู�ที่เกี่ยวข�องกับ

ผ�าสะพัก 

- ความเป7นมาของผ�าทอง 

เจ�าจอมเอี่ยม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

- ลักษณะของผ�าทอง เจ�า

จอมเอี่ยม มี 2 ผืน คือ 

ผ�านุ6ง และผ�าสไบหรือผ�า

สะพัก 

- ผู�ครอบครองดูแลรักษา 

- รายการอ�างอิง 

- วีดีโอที่เกี่ยวข�อง 

- กิจกรรมที่เกี่ยวข�อง 

  10.2.3 สารสนเทศ/องค+

ความรู� เรื่อง “ผ�าไทยทรง

ดํา” ประกอบด�วยเนื้อหา 

ดังนี้ 

- เอกลักษณ+การแต6งกาย

ไทยทรงดํา 

- เครื่องแต6งกายของชาว

ไทยทรงดํา 

- การคงอยู6และการ

สร�างสรรค+ 

- แหล6งเรียนรู� 

- รายการอ�างอิง 

- วีดีโอที่เกี่ยวข�อง 

- กิจกรรมที่เกี่ยวข�อง 

  10.2.4 สารสนเทศ/องค+

ความรู� เรื่อง “ผ�าสไบมอญ

บางลําภู” ประกอบด�วย

เนื้อหา ดังนี้ 

- การแต6งกายของชาว

มอญ 

- อัตลักษณ+เครื่องแต6งกาย

ของชาวมอญ 

- การคงอยู6หรือการ

สร�างสรรค+ 

- ลวดลายบนผ�าสไบมอญ 

- ขั้นตอนการปNกสไบมอญ 

- แนวคิดและการอนุรักษ+ 

- รายการอ�างอิง 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

- วีดีโอที่เกี่ยวข�อง 

- กิจกรรมที่เกี่ยวข�อง 

  10.2.5 สารสนเทศ/องค+

ความรู� เรื่อง “ผ�ากะเหรี่ยง

โปว+บ�านสองพี่น�อง” 

ประกอบด�วยเนื้อหา ดังนี้ 

- การแต6งกายของชาว

กะเหรี่ยงตําบลสองพี่น�อง 

อ.แก6งกระจาน จ.เพชรบุร ี

- อัตลักษณ+เครื่องแต6งกาย

ของชาวกะเหรี่ยงโปว+บ�าน

สองพี่น�อง 

- การคงอยู6หรือการ

สร�างสรรค+ 

- ลวดลายบนผ�ากระเหรี่ยง 

- ขั้นตอนการทอผ�ากระเห

รี่ยง 

- แนวคิดและการอนุรักษ+ 

- รายการอ�างอิง 

- วีดีโอที่เกี่ยวข�อง 

- กิจกรรมที่เกี่ยวข�อง 

กิจกรรมที่ 11 ขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (100,000.00) สถาบันวิจัยและส6งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  
4.1.เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการด�านการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.2.เพื่อให�นักศึกษา/อาจารย+/บุคลากรเห็น
คุณค6าในศิลปะและวัฒนธรรม  

4.3.เพื่อใช�ในการดําเนินงานด�านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

5.1 ได�ประสานงาน

เครือข6ายกับชุมชนให�

มีความเข�มแข็งมาก

ยิ่งขึ้น  

5.2 ได�ทําความเข�าใจ

ประชาชนถึงปNญหา

ต6างๆ  

6.1 ได�เครือข6ายชุมชน

ใหม6นําไปสู6การร6วมมือ

กันในอนาคต  

6.2 เข�าถึงและ

แก�ปNญหาให�ประชาชน

ได�  

7.1 เชิงปริมาณ  

1. มีผู�เข�าร6วมกิจกรรม 200 คน 2. กิจกรรมประชุม/

สัมมนา 3 ครั้ง 1. ในไตรมาสที่ 2 ผู�เข�าร6วมกิจกรรไม6

ถึง 200 คน  

2. การประชุมในไตรมาสที่ 2 1 ครั้ง เป7นการประชุม

ร6วมกับองค+การบรหิารส6วนตําบลไร6สะท�อน  

 

7.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 

ระดับ 3.60 ยังไม6สามารถประเมินหรือวัดผลได�  
 

7.3 เชิงเวลา 3 ไตรมาส กิจกรรมยังไม6สิ้นสุด  

 

7.4 เชิงงบประมาณ 100,000 บาท ยังไม6ได�ทําการ

เบิกจ6ายให�เสร็จสิ้น บรรลุเปGาหมายร�อยละ -  
 

100,000.00 63,340.00 การดําเนินงานได�ด�านการขับเคลื่อนงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ใช�ในการประชุมระหว6างหน6วยงาน

ภายใน หน6วยงานภายนอก ซึ่งได�ดาํเนินการเริ่มต�น

แล�ว เป7นการประชุมร6วมกับประชาชนในพื้นที่ตําบลไร6

สะท�อน เกี่ยวกับการจัดงานตาลโตนด โดยในไตรมาส

ที่ 2 ยังไม6สามารถดําเนินการต6อไปได� เนื่องจากตดิ

ปNญหาสภาวการณ+ COVID-19 

 ด�านองค+ความรู�ด�าน

ตาลโตนด  

1. การจัดสรร

เวลาในการ

ประชุม  

2.การเดินทางใน

การประชุม  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

8. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 1,680 บาท คงเหลือ 98,320.00 บาท 

กิจกรรมที่ 12 เผยแพร6ศิลปวัฒนธรรม (200,000.00) สถาบันวิจัยและส6งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
1.ยุทธศาสตร+ที่ 5 พัฒนาท�องถิ่น 

2.โครงการหลัก 38. โครงการสร�างมูลค6าเพิ่ม
จากภูมิปNญญาท�องถิ่นสู6เศรษฐกิจสร�างสรรค+  
3.โครงการ/กิจกรรม การสร�างเครือ่งประดับ
ศิราภรณ+เพื่อพัฒนาสู6เศรษฐกิจสร�างสรรค+ 
(ดําเนินการใช�งบประมาณเผยแพร6
ศิลปวัฒนธรรม) 
4.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1.เพื่อสร�างมลูค6าเพิ่มจากผลงานนาฏศิลป� 
        2.เพื่อนําไปบูรณาการการเรยีนการสอน
ในรายวิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป�ศกึษา และ
ดนตรีศึกษา 

        3.เพื่อสามารถต6อยอดเป7นเศรษฐกิจ
สร�างสรรค+และสร�างรายได�ให�กับมหาวิทยาลัย
ได�ในอนาคต 

    5.1 ได�เครื่องประดับ

ศิราภรณ+ 

    5.2 ได�สร�างองค+

ความรู�ด�านการ

ประดิษฐ+เครื่องประดับ 

    6.1 สามารถนํา

เครื่องประดับศิรา

ภรณ+ไปต6อยอดในการ

สร�างเครื่องประดบัที่

ซับซ�อนมากยิ่งขึ้น 

    6.2 สามารถนําองค+

ความรู�ไปต6อยอดใน

การพัฒนาอาชีพ 

เชิงปริมาณ 

เปGาหมาย 

1. ผลงานที่สามารถต6อยอดสู6การตลาดเศรษฐกิจ

สร�างสรรค+ 1 ชิ้น 

2. ผลงานประกาศขึ้นเวปไซต+   1 เวปไซต+ 

3. องค+ความรู�ที่ได�จากการทําเครื่องประดับ 2 องค+ 

ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินงานบรรลุ เปGาหมาย ผู�เข�าอบรมสามารถ

ทําเครื่องประดับได�ตามจํานวนที่ระบุ และสามารถ

ประกาศขึ้นเวปไซต+เผยแพร6ได�ตามที่ตั้งไว� ทั้งนี้ผู�เข�า

อบรมสามารถนําองค+ความรู�ไปพัฒนาต6อไป 

เชิงคุณภาพ 

1.ได�ความรู�ในการทําเครื่องประดับศิราภรณ+ ระดับ 

ดีมาก  

2.สามารถนําไปต6อยอดสู6เศรษฐกิจสร�างสรรค+ 

ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินงานบรรลุเปGาหมายเมื่อทดสอบและให�

ปฏิบัติการจริงในการทําเครื่องประดับ ผู�เข�าอบรม

สามารถทําได�ดีมาก และสามารถนําไปต6อยอดให�ตรง

กับสาขาที่เรยีนหรืออาชีพในอนาคตได� 

8.งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 40,700 บาท เบิกจ6ายจริง   

35,700 บาท คงเหลือ  5,000 บาท 

200,000.00 35,700.00  ผลการดําเนินงานการจัดโครงการเครื่องประดับศิรา

ภรณ+สู6เศรษฐกิจสร�างสรรค+ บรรลตุามเปGาหมายของ

วัตถุประสงค+ของโครงการ คือ  

 1. ผู�เข�าร6วมโครงการสามารถสร�างมูลค6าเพิ่มจากการ

ประดิษฐ+เครื่องประดับศิราภรณ+   

 2. คณาจารย+ผู�เข�าร6วมโครงการสามารถนําองค+ความรู�

บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับ

ศาสตร+ทางด�านนาฏศิลป�  ดนตรี  และศิลปะได�   

 3. ผู�เข�าร6วมโครงการสามารถต6อยอดการประดิษฐ+

เครื่องประดับศิราภรณ+สู6เศรษฐกิจสร�างสรรค+และ

สามารถสร�างรายได�ให�แก6ตนเองและองค+กร10. องค+

ความรู�และบทเรียนที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

  ต�องใช�พื้นที่ใน

การจัดกิจกรรม

ดังกล6าว อีกทั้ง

ต�องใช�เวลา

ค6อนข�างนานและ

สภาวะอากาศที่

เหมาะสมในการ

ทําให�ชิ้นงานแห�ง 

เพิ่มวันเข�า

อบรมและ

จัดการอบรม

ชิ้นงานใน

ระดับที่สูงขึ้น 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 21 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ%ชมุชนท@องถิ่น (OTOP) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ+ OTOP ให�เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย6างยั่งยืน (500,000.00) คณะวิทยาการจัดการ 

1. โครงการ/กิจกรรม ..การพัฒนาและ
ยกระดับสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ+ OTOP  

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผลติภณัฑ+ทั้ง 5 ประเภทในชุมชน
และท�องถิ่นให�มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น 

2.2 เพื่อถอดบทเรียนของกลุ6มผลติภัณฑ+สู6การ
ขยายผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ+ไปสู6
ผู�ประกอบการรายอื่นๆ ในปKต6อไป 

3. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

ผลิตภณัฑ+ใหม6ที่ได�รับ

จากการพัฒนาและ

ยกระดับ จํานวน 2 

ผลิตภณัฑ+ 

  5.1 เชิงปริมาณ   

- จํานวนผู�ประกอบการได�รับการยกระดับ เปGาหมาย  

2 ราย / ผลดาํเนินงาน 2 ราย 

- ผลติภณัฑ+ได�รบัการพัฒนา เปGาหมาย 2 ผลิตภณัฑ+ 

/ ผลดําเนินงาน 2 ผลิตภัณฑ+ 

- จํานวนวิชาที่ได�รับการบูรณาการ  เปGาหมาย 2 

รายวิชา /  2 รายวิชา 

- จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมดําเนินการ  เปGาหมาย 10 

คน / 10 คน 

500,000.00 403,389.49 7. ผลการดําเนินงาน 

        ผู�ประกอบการ OTOP ที่ได�รับการคัดเลือกเข�า

โครงการ มีจาํนวน 2 ราย ซึ่งแต6ละผู�ประกอบการได�รบั

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ+จํานวน 1 ผลติภณัฑ+ 

โดยมรีายละเอียดต6อไปนี้ 

ชื่อ-สกุลผู�ประกอบการ การพัฒนาและยกระดับ 

 ผลติภณัฑ+ใหม6 บรรจุภัณฑ+ใหม6 สือ่ประชาสัมพันธ+และ

ถ6ายทอดเทคโนโลยี (AR) 

คุณกนกวรรณ ตั้งสวัสดิวัฒน+ 

 8.1 การคิดค�นและพัฒนา

สูตรเวชสําอางค+ 

 8.2 การพัฒนาและ

วางแผนทางการตลาด 

สําหรับผลติภณัฑ+ใหม6ของ

ชุมชน 

 8.3 การมสี6วนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น การ

พัฒนาผลิตภัณฑ+ใหม6 และ

เนื่องจาก

สถานการณ+การ

แพร6ระบาดของ

โรค COVID-19 

ส6งผลต6อ

ระยะเวลาการ

ดําเนินงานในแต6

ละขั้นตอน  

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

- สื่อประชาสัมพันธ+และถ6ายทอดเทคโนโลยี (AR) 

เปGาหมาย 2 ผลติภณัฑ+  / ผลดําเนินงาน  2 ผลติภณัฑ+ 

5.2 เชิงคุณภาพ   

- ค6าใช�จ6ายเป7นไปตามที่ได�รับการอนุมัติ เปGาหมาย 

418,400 บาท / ผลดําเนินงาน  403,389.49 

5.3 เชิงเวลา   

- โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา  เปGาหมาย ไตร

มาส 4  / ผลดําเนินงาน ไตรมาส 4 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 100 

6. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร  418,400 บาท  เบิกจ6าย

จริง 403,389.49  คงเหลือ 15,010.51บาท 

ตรายี่ห�อ: Palmira Soap ครีมอาบน้ําผสมสารสกัดจาก

ชะครามและสาหร6ายพวงองุ6น   

   

คุณธนวรรณ เหล6าเวชประสิทธิ์ 

ตรายี่ห�อ: Be My Health (บีมายเฮลท+) เซรั่มผสมน้ํามัน

สมุนไพร   

   

การประสานงานระหว6าง

ผู�ประกอบการ/ชุมชน 

นักศึกษา และอาจารย+

(คณะทํางาน) 

 8.4 การลําดับความสําคัญ

และความเกี่ยวข�องของ

งาน 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาระบบข@อมลูตําบลในจังหวัด 

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด (900,000) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) อาจารย+และนักศึกษามีทักษะการทํางาน
กับชุมชนท�องถิ่นเพิ่มขึ้น ไม6น�อยกว6า ร�อยละ 

50 ของจํานวนอาจารย+  
2) นักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรมและมีระบบ
ข�อมูลตําบลที่สามารถนําไปใช�ประโยชน+ใน
การพัฒนาชุมชนท�องถิ่นได� ไม6น�อยกว6าร�อยละ 
15 ของจํานวนตําบลที่ได�เข�าไปพัฒนา 

มีระบบฐานข�อมลู

ตําบลเพื่อการพัฒนา

ท�องถิ่น 

การพัฒนาระบบ

ฐานข�อมูลตําบลใน

จังหวัดเพื่อใช�การ

บริหารจัดการท�องถิ่น

ได�อย6างมี

ประสิทธิภาพ โดยการ

มีส6วนร6วมของ

บุคลากร นักศึกษา 

หน6วยงานและชุมชน

ในท�องถิ่น ในการ

สํารวจข�อมลู ค�นหา

ประเด็น จัดทํา

เครื่องมือในการ

จัดเก็บข�อมลู นําสู6

การบูรณาการด�านการ

เรียนการสอน สําหรับ

ใช�ในการเป7นข�อมูล

สนับสนุนการจัดทํา

โครงการพัฒนา

ท�องถิ่นอย6างยั่งยืน

ต6อไป จึงได�ดําเนิน

กิจกรรมและเกิดผล

ลัพธ+ของโครงการ   

1. ฐานข�อมูลเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย6างยั่งยืนด�วย

ระบบการศึกษา จํานวน  1  ฐานข�อมูล 

2. จํานวนอาจารย+ที่เข�าร6วมกิจกรรมไม6น�อยกว6าร�อย

ละ 20 ของจํานวนอาจารย+ประจําที่มี  จํานวน 

.....74........ คน 

(จํานวนอาจารย+ประจําทั้งหมด 368 คน) 

3. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรมไม6น�อยกว6าร�อย

ละ 10 ของจํานวนนักศึกษาที่มี  จํานวน - คน 

4. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับ

กิจกรรมไม6น�อยกว6าร�อยละ 20 

ของจํานวนรายวิชาที่เป�ดสอน ร�อยละ - 

5. มีระบบข�อมลูตาํบลที่สามารถนําไปใช�ประโยชน+ใน

การพัฒนาชุมชนท�องถิ่นได� 

ไม6น�อยกว6าร�อยละ 15 ของจํานวนตําบลที่ได�เข�าไป

พัฒนา จํานวน 4 ตําบล 20 หมู6บ�าน 

6. อาจารย+และนักศึกษามีทักษะการทํางานกับชุมชน

ท�องถิ่นเพิ่มขึ้นไม6น�อยกว6าร�อยละ 50 ของจํานวน

อาจารย+และนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรม >ร�อยละ 50 

(จํานวนอาจารย+ที่เข�าร6วม) 

7. ฐานข�อมูลด�านอาหาร จํานวน 1  ฐาน 

8. ฐานข�อมุลด�านการท6องเที่ยวและโรงแรม จํานวน 

1 ฐาน  

9. เกิดฐานข�อมลูตําบลที่หน6วยงานภาครัฐสามารถ

900,000.00 65,422.00 กิจกรรมนี้เป7นการจัดทําฐานข�อมลู สําหรับการจัดเก็บ

ข�อมูลอย6างยั่งยืน โดยให�ความสําคัญกับการนําข�อมลูที่

ได�จากการสํารวจด�านศักยภาพระดับครัวเรือนและ

ระดับชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ+ ซึ่งเป7นพื้นที่ในโครงการพัฒนาท�องถิ่น

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 

 1. ประสานงานกับผู�เชี่ยวชาญที่เคยจัดเก็บข�อมลูและ

ทํางานร6วมกับหน6วยงานสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 2. แต6งตั้งคณะทํางาน และลงพื้นที่จัดเก็บข�อมูล 

 3. ประชุมสร�างความเข�าใจร6วมกัน เพื่อเตรยีมการ

สร�างเครื่องมือในการจัดเก็บข�อมูล 

 4. ในกิจกรรมมีการพัฒนาฐานข�อมูล 5 ฐาน แยกเป7น 

4 ประเด็น 

4.1 กรณีฐานข�อมลูระดับตําบลด�านศักยภาพครัวเรือน 

ทําการสร�างเครื่องมือในการจัดเก็บข�อมูลศักยภาพ

ระดับครัวเรือน(F1)  

4.2 กรณีฐานข�อมลูระดับตําบลด�านศักยภาพชุมชน ทํา

การสร�างเครื่องมือในการจัดเก็บข�อมูลศักยภาพระดับ

ชุมชน(F2) 

4.3 กรณีฐานข�อมลูโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ+ ประสานงานผู�เกี่ยวข�องติดตามข�อมลู

  เนื่องด�วยการ

พัฒนาฐานข�อมูล

สําหรับจัดเก็บให�

เป7นระบบนั้น 

ต�องได�ข�อมูลจาก

แหล6งต6าง ๆ ที่

เกี่ยวข�องหรือ

แหล6งที่ข�อมูล

โดยตรง ในการ

ดําเนินงานนั้น

เกิดปNญหาและ

อุปสรรคได�ดังนี้ 

 1. สถานการณ+

โรคระบาดโควิด-

19 ทําให�ลงพื้นที่

ไม6ได�ตาม

กําหนดเวลา 

 2. การ

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมในการ

ลงพื้นที่ใน

สถานการณ+ที่มี

โรคระบาด 

ใน

กระบวนการพั

ฒนาระบบ

ข�อมูลเพื่อ

นํามาจัดเก็บ

เป7นฐานข�อมูล

นั้นควรมีการ

กําหนด

ประเด็นความ

ต�องการที่

ชัดเจน 

จุดประสงค+

ของการนํา

ข�อมูลไปใช�ใน

ด�านใด เพื่อ

การนําเสนอ

รายงานจาก

การนําข�อมูล

มาประมวลผล

ให�ได�อย6างมี

ประสิทธิภาพ 

มิเช6นนั้น

ข�อมูลที่ได�มา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

โมเดลฐานข�อมลู 

1. ฐานข�อมูลระดับ

ตําบลด�านศักยภาพ

ครัวเรือน F1 

2. ฐานข�อมูลระดับ

ตําบลด�านศักยภาพ

ชุมชน F2 

3. ฐานข�อมูลโรงเรียน

จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ+ 

4. ฐานข�อมูลอาหาร

คาวหวานจาก

ตาลโตนดเมืองเพชร 

5. ฐานข�อมูลเส�นทาง

ท6องเที่ยวจาก

ผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุร ี

เชื่อมโยงและนําไปใช�ในการตดัสินใจเพื่อการพัฒนา

ท�องถิ่นได�อย6างมีประสิทธิภาพ   จํานวน 1 ฐาน  

ของโรงเรียน และผลการสอบโอเน็ต  

4.4 กรณีฐานข�อมลูอาหารคาวหวานจากตาลโตนด

เมืองเพชร ประสานงานผู�เกี่ยวข�องติดตามข�อมลูจาก

งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

4.5 กรณีฐานข�อมลูเส�นทางท6องเที่ยวจากผลงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานงาน

ผู�เกี่ยวข�องติดตามข�อมลูจากงานวิจัยของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยั 

 5. ลงพื้นที่จัดเก็บข�อมลู 

 5. รวบรวมข�อมูล กลั่นกรองและวิเคราะห+ข�อมูลจาก

เครื่องมือและแหล6งข�อมลูต6าง ๆ  

 6. พัฒนาฐานข�อมูล 

 

การดําเนินโครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบล 

ปKงบประมาณ 2563 ได�รับจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 

บาท ประเภทงบประมาณแผ6นดิน มีการเบิกจ6ายไป

ทั้งสิ้น 133,700 บาท คงเหลือเงินที่ยังไม6ได�เบิกจ6าย 

866,300 บาท กิจกรรมที่ดําเนินการแล�ว ได�แก6  

1. การอบรมเพื่อเตรียมการทําแบบสอบถามในการเก็บ

ข�อมูลจากชุมชน   

2. สร�างเครื่องมือในการจัดเก็บข�อมูลจากชุมชนด�าน

ศักยภาพครัวเรือน(F1) และด�านศักยภาพด�านชุมชน

(F2) 

3. เว็บแอปพลิเคชันข�อมลูโรงเรียนและผลโอเน็ต

(ข�อมูลปK 2562)  

4. ลงเก็บข�อมูล 4 ตําบล 19 หมู6บ�าน  ได�แต6 อ.บ�าน

แหลม ต.ท6านแร�ง 

 3. การจัดทําเวที

ประชาคมต�อง

ดําเนินการใน

ช6วงเวลาหลัง

เสร็จสิ้นภาระงาน

ประจําของ

ชาวบ�านในชุมชน 

 4. ข�อมูลบาง

ประเด็นชาวบ�าน

ยังไม6ให�ข�อมูลที่

แท�จริง ต�องใช�

วิธีการเก็บข�อมูล

แบบสังเกตให�

สอดคล�องกับ

บริบทแวดล�อม 

 5. การตดิต6อขอ

ข�อมูลจาก

หน6วยงานที่

เกี่ยวข�องไม6

เป7นไปตามแผนที่

กําหนด 

 6. การให�ข�อมูล

ไม6ครบถ�วนจาก

หน6วยงานที่

เกี่ยวข�อง 

 7. การขอข�อมูล

ย�อนหลังจาก

หน6วยงานที่

เกี่ยวข�อง เพื่อมา

ใส6ในฐานข�อมูล 

ค6อนข�างยาก  

 8. หน6วยงานที่ใช�

ฐานข�อมูลนั้น ๆ 

ยังไม6ได�ระบุความ

ต�องการที่ความ

ชัดเจนแยกเป7น

อาจจะไม6

สามารถตอบ

โจทย+ที่

ต�องการ และ

ไม6เกิดการ

สะสมข�อมูลที่

ไปในทิศทางที่

ต�องการเพื่อ

การใช�ข�อมูล

ขนาดใหญ6 (Big 

Data) ในการ

สนับสนุนหรือ

ช6วยในการ

ตัดสินใจจาก

การเห็น

แนวโน�มของ

ข�อมูลที่ได�จาก

การ

ประมวลผล

สําหรับการ

จัดทําโครงการ

อื่น ๆ ต6อไป 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ประเด็น 

 9. ความไม6

สมบูรณ+ของ

เครื่องมือที่ใช�ใน

การจัดเก็บข�อมูล 

ทําให�อาจได�

ข�อมูลไม6ตรง

ประเด็นที่

ต�องการ 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 23 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก@ไขปCญหาขาดแคลนครูให@กับนักเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุน DLTV เพื่อแก�ไขปNญหาขาดแคลนครูและการเรียนการสอนที่แก�ไขปNญหาผลกระทบจากการแพร6ระบาดของไวรสัโคโรนาให�กับโรงเรียนขนาดเล็ก (70,000.00) สํานักงานอธิการบดี (งานสื่อสารองค+กร) 

เพื่อแก�ไขปNญหาขาดแคลนครูให�กับนักเรียน
ขนาดเล็ก 

มหาวิทยาลยัผลิตสื่อ

วิดีทัศน+ ไม6น�อยกว6า 5 

เรื่อง / 10 เรื่อง 

 โรงเรยีนขนาดเล็ก

ได�รับการแก�ไขปNญหา

ครูไม6เพียงพอ 

1. มีสื่อวีดิทัศน+ออนไลน+เพื่อสนับสนุนการเรยีนการ

สอนที่เกิดจากผลกระทบการแก�ไขปNญหาผลกระทบ

การแพร6ระบาดของไวรสัโคโรนา ไม6น�อยกว6า 5 ตอน 

2. แก�ไขปNญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนครไูม6

เพียงพอต6อการจัดการเรยีนการสอน ส6งผลให�ชุมชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 8 กลุ6มสาระการเรยีนรู� 

70,000.00 0.00 มีสื่อวีดิทัศน+ออนไลน+เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนที่

เกิดจากผลกระทบการแก�ไขปNญหาผลกระทบการแพร6

ระบาดของไวรัสโคโรนา  24 เรื่อง จาก 8 กลุ6มสาระการ

เรียนรู�ที่เหมาะสมกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 24 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปผลิตภณัฑ+มะพร�าวน้ําหอมชุมชนบ�านดอนหอยแครง สู6การค�าเชิงพานิช (6,320.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 6,320.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนพัฒนาสมรรถนะผู�สูงอายุในการสร�างเสริมสุขภาพและปGองกันภาวะแทรกซ�อนจากโรคไม6ติดต6อเรื้อรัง ศูนย+สุขภาพผู�สูงวัยตาํบลหนองขนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (50,000.00) คณะพยาบาลศาสตร+  
ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ 50,000.00 0.00 ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการดําเนินการ ไม6มีการ

ดําเนินการ 

ไม6มีการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย+การเรยีนรู� Online และ Offline ด�านจักรสานชุมชนหนองหญ�าปล�อง เพื่อการส6งออกระดบัสากล (37,000.00) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
- - - - 37,000.00 37,000.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพการท6องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดนไทยสิงขร-มะรดิ ระยะที่ 2 (289,080.00) สถาบันวิจัยและส6งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการท6องเที่ยวในเขต
พื้นที่ชายแดนไทยสิงขร มะรดิ ระยะที่ 2 

วัตถุประสงค+ 
1.เพื่อพัฒนาเส�นทางการท6องเที่ยวท6องเที่ยว
ประวัติศาสตร+การค�าโบราณทางน้ําในเส�นทาง
คลองบางจาก-คลองบางลําภ ูและเส�นทาง
การค�าโบราณโคกเศรษฐีเชื่อมโยงเส�นทางท�าว
อู6ทอง 

เปGาหมายเชิงผลผลติ 

(Output)    

มีเส�นทางการ

ท6องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 

เส�นทาง 

1) เส�นทางการ

ท6องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร+การค�า

เปGาหมายเชิงผลลัพธ+ 
(Outcome)   

1.สามารถเพิ่มรายได�

ของประชาชน

กลุ6มเปGาหมายตามที่

เข�าร6วมโครงการ ได�ไม6

น�อยกว6าร�อยละ 15 

ตัวชี้วัด  

1.จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 

   1) ชุมชนบ�านสระ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 10 คน 

   2) ชุมชนบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 7 คน 

   3) ชุมชนบางลําภู อําเภอบ�านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี จํานวน 10 คน  

289,080.00 289,080.00 ผลการดําเนินงาน 

1.จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมายตั้งไว� 57 คน มี

ผู�เข�าร6วม 27 คน (กิจกรรม 1-3) 

1) ชุมชนบ�านสระ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 10 คน 

2) ชุมชนบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 

7 คน 

3) ชุมชนบางลําภู อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี     

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพผลติภณัฑ+ของชุมชนตาม
เส�นทางการท6องเที่ยวประวัติศาสตร+การค�า
โบราณทางน้ําในเส�นทางคลองบางจาก-คลอง
บางลําภูและเส�นทางการค�าโบราณโคกเศรษฐี
เชื่อมโยงเส�นทางท�าวอู6ทอง 

3.เพื่อเพิ่มรายได�ของชุมชนกลุ6มเปGาหมายตาม
เส�นทางการท6องเที่ยวประวัติศาสตร+การค�า
โบราณทางน้ําในเส�นทางคลองบางจาก-คลอง
บางลําภูและเส�นทางการค�าโบราณโคกเศรษฐี
เชื่อมโยงเส�นทางท�าวอู6ทอง 

โบราณทางน้ําใน

เส�นทางคลองบาง

จาก-คลองบางลําภ ู

2) เส�นทางท6องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร+

การค�าโบราณโคก

เศรษฐีเชื่อมโยง

เส�นทางท�าวอู6ทอง 

 มีผลิตภณัฑ+ของชุมชน

เพิ่มขึ้นอย6างน�อย 4 

ผลิตภณัฑ+ คือ 

1) ผลิตภณัฑ+จากผ�ามัด

ย�อมสีธรรมชาติของ

ชุมชนบ�านสระ 

2) ผลิตภณัฑ+จากผ�ามัด

ย�อมสีธรรมชาติของ

ชุมชนบางจาก 

3) ผลิตภณัฑ+โลชั่นจาก

สารสกัดของดอกบัว

หลวงในคลองบางจาก 

4) ผลิตภณัฑ+เสื่อกก

ของชุมชนบางลําภู 

   4) นักท6องเที่ยวที่เป7นกลุ6มทดลองเส�นทางท6องเที่ยว 

2 เส�นทางๆ ละ 15 คน รวมจํานวน 30 คน 

เชิงคุณภาพ 

   1) ได�เส�นทางการท6องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร+ ได�แก6 

1) เส�นทางการท6องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร+เส�นทาง

การค�าโบราณทางน้ําในเส�นทางคลองบางจาก-คลอง

บางลําพู 2) เส�นทางท6องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร+

เส�นทางการค�าโบราณโคกเศรษฐีเชื่อมโยงเส�นทาง

ท�าวอู6ทอง 

   2) ผลติภณัฑ+ของชุมชน ประกอบด�วย 1) ผ�ามัด

ย�อมสีธรรมชาติของชุมชนบ�านสระ 2) ผ�ามัดย�อมสี

ธรรมชาติของชุมชนบางจาก 3) ผลิตภณัฑ+เครื่องใช�

จากสารสกัดจากบัวที่คลองบางจาก ของชุมชนบาง

จาก และ 4) ผลติภณัฑ+จากเสื่อกกที่ชุมชนบางลําภู  

   3) เพิ่มรายได�ของประชาชนกลุ6มเปGาหมายตามที่

เข�าร6วมโครงการ  

   4) หนังสือองค+ความรู�เกี่ยวกับสิงขร-ตะนาวศรี-

มะริด 

   5) หนังสือองค+ความรู�ในพื้นที่ท6องเที่ยวอําเภอ

ชะอํา 

   6) คู6มือเส�นทางท6องเที่ยว 2 เส�นทางๆ ละ 50  

เชิงเวลา 1 ปKงบประมาณ  พ.ศ.2563 

จํานวน 10 คน  

4) นักท6องเที่ยวที่เป7นกลุ6มทดลองเส�นทางท6องเที่ยว 2 

เส�นทางๆ ละ 15 คน รวมจํานวน 30 คน 

2. ได�เส�นทางการท6องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร+ ได�แก6 1) 

เส�นทางการท6องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร+เส�นทางการค�า

โบราณทางน้ําในเส�นทางคลองบางจาก-คลองบางลําพู 

2) เส�นทางท6องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร+เส�นทางการค�า

โบราณโคกเศรษฐีเชื่อมโยงเส�นทางท�าวอู6ทอง (อยู6

ระหว6างดําเนินการ) 

3.ผลิตภัณฑ+ของชุมชน ประกอบด�วย 1) ผ�ามัดย�อมสี

ธรรมชาติของชุมชนบ�านสระ 2) ผ�ามัดย�อมสีธรรมชาติ

ของชุมชนบางจาก 3) ผลิตภัณฑ+เครื่องใช�จากสารสกัด

จากบัวที่คลองบางจาก ของชุมชน บางจาก และ 4) 

ผลิตภณัฑ+จากเสื่อกกที่ชุมชนบางลําภู  (ได� 4 

ผลิตภณัฑ+) 

4.เพิ่มรายได�ของประชาชนกลุ6มเปGาหมายตามที่เข�าร6วม

โครงการ (ได�ร�อยละ 20) 

5.หนังสือองค+ความรู�เกี่ยวกับสิงขร-ตะนาวศรี-มะริด  

จํานวน 1000 เล6ม 

6.หนังสือองค+ความรู�ในพื้นที่ท6องเที่ยวอําเภอชะอํา  

(อยู6ระหว6างดําเนินการ) 

7.คู6มือเส�นทางท6องเที่ยว 2 เส�นทางๆ ละ 50 เล6ม   (อยู6

ระหว6างดําเนินการ) 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพการท6องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป7นศูนย+กลางในเขตภาคกลางตอนล6าง 2 ระยะที่ 2 (50,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 

2. โครงการหลักที่ 24 โครงการตามบริบทของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

3. ชื่อกิจกรรมการแปรรปูผลิตภณัฑ+มะพร�าว
น้ําหอมชุมชนบ�านดอนหอยแครง สู6การค�าเชิง
พานิช 

3. โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพการ
ท6องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป7นศูนย+กลางในเขต
ภาคกลางตอนล6าง 2 ระยะที่ 2 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1 เพื่อสร�างเครือข6ายการท6องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุร ี

 2 เพื่อพัฒนาผลติภณัฑ+ที่เหมาะสมสําหรับ

ผลิตภณัฑ+ประจํา

เส�นทางท6องเที่ยว

ได�รับการพัฒนา 2 ชิ้น 

ชุมชนเกิดรายได�จาก

การเป7นแหล6ง

ท6องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในพื้นที่ทั้ง 2 อําเภอ 

ของจังหวัดเพชรบุรีที่

ได�รับการคัดเลือกให�

เข�าร6วมโครงการฯ  

หมู6บ�านดอกเกลือบาง

ขุนไทรและวิสาหกิจ

ชุมชนป}าเด็งเชื่อมโยง

เป7นเส�นทางท6องเที่ยว

เชิงสุขภาพ 

7.1 เชิงปริมาณ ค6าเปGาหมาย 1.เครอืข6ายการ

ท6องเที่ยว1 เครือข6าย2.ผลิตภัณฑ+ประจําแหล6ง

ท6องเที่ยวจํานวน 2 ชิ้น 3. ระบบการผลิตดอกเกลือ

ในโรงเรือน1 ระบบ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการ

ประสานกับวิสาหกิจชุมชนป}า 3 อย6างประโยชน+ 4 

อย6างและเกษตรกรผู�ผลิตดอกเกลอืบางขุนไทรใน

กระบวนการพัฒนาผลติภณัฑ+ ดอกเกลือคุณภาพใน

โรงเรือนและกาแฟทุเรียนป}าเด็ง 

7.2 เชิงคุณภาพ ค6าเปGาหมาย - ความเป7นประโยชน+

ต6อการพัฒนาเครือข6ายการท6องเที่ยวไม6น�อยกว6า

ระดับด ี

- ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรมไม6น�อยกว6า

50,000.00 25,840.00 8. ผลการดําเนินงาน 

1.ผลิตภัณฑ+ชิ้นที่ 1 ดําเนินการร6วมกับวิสาหกิจชุมชน

ป}า 3 อย6างประโยชน+ 4 อย6างตําบลป}าเด็ง ใน

การศึกษากระบวนการทําแห�งทุเรยีนป}าเด็งตกเกรด 

- เรียนรู�การคัดและปลูกทุเรียนป}าเด็งเพื่อวิเคราะห+วาง

แผนการพัฒนาในเชิงสร�างสรรค+  

- ทดลองแปรรูปในห�องปฏิบัติการและเปรียบเทียบผล 

- ทดสอบการยอมรบัของผู�บริโภคโดยนําไปพัฒนาเป7น

ส6วนผสมของกาแฟดริฟรสทุเรียนป}าเด็ง 

กิจกรรมที่ 2 คืนความรู�สู6ชุมชน 

- นําองค+ความรู�ที่ได�ไปเผยแพร6แก6ชุมชนเพื่อผลิตสินค�า

ใหม6ของกลุ6มจากผลิตภัณฑ+ต�นแบบ 

 ทุเรียนป}าเด็ง ที่เป7น

ผลผลติในพื้นที่ของ

วิสาหกิจชุมชนป}า 3 อย6าง

ประโยชน+ 4 อย6างตําบลป}า

เด็งนิยมคัดเกรดเพื่อขาย

สดในราคากิโลกรัมละ  

130-250 บาท ในช6วงที่

ผลผลติออกคือเดือน 

มิถุนายน-กรกฎาคม แต6

หากมีฝนตกในก6อนช6วง

ดังกล6าวอาจพบปNญหา

ทุเรียนแตก ทุเรียนหล6น 

 สถานการณ+การ

ระบาดของไวรัส

โคโรน6า -19 ทําให�

กิจกรรมดําเนินได�

ในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ+

ต�นแบบและ

กิจกรรมการจัด

อบรมเพื่อคืน

ความรู�สู6ชุมชนไม6

สามารถ

ดําเนินการต6อ

ควรได�รับการ

ส6งเสริมต6อ

ยอดผลิตภณัฑ+

สู6ท�องตลาด 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เครือข6ายการท6องเที่ยว 

 3 เพื่อพัฒนาการผลิตดอกเกลือในระบบ
โรงเรือน 

ระดับดี ผลการดาํเนินงาน หลังดําเนินการพัฒนา

ผลิตภณัฑ+ได�คืนข�อมูลสู6ชุมชนและประเมินผลการ

ดําเนินงานกิจกรรม 

2.ผลิตภัณฑ+ชิ้นที่ 2 ดําเนินการร6วมกับกลุ6มผู�ทํานา

เกลืออําเภอบ�านแหลม ในการศึกษากระบวนทําดอก

เกลือในโรงเรือน เพื่อให�ได�ดอกเกลือที่มีคุณภาพ 

สะอาด ปลอดภัยและสามารถผลติได�นอกฤดูกาล 

ทรงไม6สวย ตีเป7นทุเรียน

ตกเกรด คุณภาพไม6ดี

พอที่จะนําไปขายสดได� แต6

หากเกษตรกรบางรายนํา

ทุเรียนตกเกรดไปขายสดก็

จะส6งภาพลักษณ+เชิงลบต6อ

สินค�าดังนั้น เพื่อให�เกิด

การสร�างมูลค6าเพิ่มของ

ทุเรียนตกเกรด รักษา

คุณภาพและภาพลักษณ+

ของสินค�า รวมถึงการ

พัฒนาสินค�าให�เป7น 

signature ที่ลูกค�าสามารถ

เข�าถึงได�ในตลาดใหญ6 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีจึงได�จัดกิจกรรม

แนวทางการแปรรูปเพิ่ม

มูลค6าทุเรียนตกเกรด โดย

การแปรรปูทําคาราเมล

ทุเรียนและทุเรยีนผงผสม

ดอกเกลือใส6ในเครื่องดื่ม

กาแฟป}าเด็ง 

 กระบวนการผลิตดอก

เกลือในโรงเรือนช6วยให�ลด

พื้นที่การทําดอกเกลือและ

สามารถควบคุมความ

สะอาดในกระบวนการ

ผลิตได�โดยองค+ประกอบ

ของโรงเรือนผลิตดอก

เกลือมี 3 ส6วน ได�แก6 1.

กระบะรองรับน้ําทะเล

เพื่อให�ความร�อนน้ําเค็มให�

มีความเข�มข�นขึ้น 2.หัว

คอยล+และเครื่องทําความ

ร�อนน้ําเค็ม 3.แผงโซล6า

เซลล+และระบบพลังงาน

ยอดได� เนื่องจาก

ติดมาตรการ

ควบคุมการ

ระบาด 

 

 

 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ทางเลือกเพื่อผลติไฟฟGา

กระแสตรงเข�าระบบทํา

ความร�อน 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมและชาติพันธุ+ ในเขตภาคกลางตอนล6าง 2 ระยะที่ 2 (30,000.00) สถาบันวิจัยและส6งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

- - - - 30,000.00 29,500.00 - - - - 

กิจกรรมที่ 7 ศูนย+ต�นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีตาลโตนดครบวงจรตลอดห6วงโซ6คุณค6า (130,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา
ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 42. โครงการตามบริบทของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาผลิตภณัฑ+สบู6
ถ6านกะลาตาลและและสบู6ใยตาล 

4. วัตถุประสงค+  
1. เพื่อศึกษาความเป7นไปได�ในการนําถ6าน
กะลาตาล และใยตาลมาเป7นส6วนผสมของสบู6
เพื่อสุขภาพ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสบู6ถ6านกะลาตาล 
และสบู6ใยตาล 

ได�ผลลิตภณัฑ+ สบู6 2 

ผลิตภณัฑ+ สบู6ผสม

ถ6านกะลาตาล  และ

สบู6ผสมขมิ้นและใย

ตาล 

ผลิตภณัฑ+ที่ได�ตาม

มาตรฐานมีการส6ง

ตรวจสอบความ

ปนเปTOอน และผ6านการ

ตรวจสอบ  

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

 7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 ผลติภณัฑ+สบู6จากสิ่งเหลือใช�ของตาล ค6า

เปGาหมาย 2 ผลติภณัฑ+ ผลการดําเนินงาน 2 

ผลิตภณัฑ+ 

 7.1.2 จํานวนผลติภณัฑ+ที่ผลิตได� ค6าเปGาหมาย 600 

ชิ้น ผลการดาํเนินงาน 650 ชิ้น 

 7.2 เชิงคุณภาพ 

 7.2.1 ผู�บรโิภคมคีวามพึงพอใจต6อผลิตภณัฑ+ ค6า

เปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 82 

 7.2.2 ผลติภณัฑ+ที่ได�ตามมาตรฐาน ค6าเปGาหมาย 2 

ผลิตภณัฑ+ ผลการดําเนินงาน 2 ผลิตภณัฑ+ 

130,000.00 21,605.50  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ และดําเนินการสบู6 

จํานวน 2 ผลติภณัฑ+ สบู6ผสมถ6านกะลาตาล  และสบู6

ผสมขมิ้นและใยตาล โดยทําการผลิตในสตูรที่

เหมาะสม และนําสบู6ผสมถ6านกะลาตาล  และสบู6ผสม

ขมิ้นและใยตาล ส6งตรวจวิเคราะห+การปนเปTOอนตาม 

กับห�องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ตาม

มาตรฐานผลติภณัฑ+ชุมชนสบู6ก�อนกลีเซอรีน (มผช.

665/2553) ผลการทดสอบไม6พบการปนเปTOอน และได�

จัดทําสบู6 ทั้ง 2 ชนิด จํานวน 650 ก�อน และได�ทอสอบ

ผลิตภณัฑ+ของผู�บรโิภค สบู6ทั้งสอง 2 ชนิด โดยใช�

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผลสรุปความ

พึงพอใจของผู�บริโภคต6อสบู6 2 ผลติภัณฑ+ อยู6ที่  4.2  

คะแนน โดยคิดเป7นร�อยละ 82  

ได�ผลิตภัณฑ+สบู6ที่ได�จาก

การใช�ประโยชน+ของต�น

ตาลโดยทําให�มีคณุค6าและ

มูลค6าเพิ่มขึ้น  

    

กิจกรรมที่ 8 เกษตรปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Smart Farm) (278,000.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา
ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 42. โครงการตามบริบทของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

3. โครงการ/กิจกรรม แปลงไม�ผลเศรษฐกิจ
เมืองเพชรอัจฉริยะ 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อสร�างแปลงผลิตไม�ผลเศรษฐกิจเมือง
เพชรอัจฉริยะ (มะนาวพันธุ+แปGน)  2. เพื่อเป7น
แหล6งเรียนรู�การผลติไม�ผลเศรษฐกิจเมือง
เพชรอัจฉริยะของเกษตรกรและผู�ที่สนใจ
ทั่วไป 3. เพื่อเป7นวัตถุดิบของโรงเรยีนอาหาร
นานาชาติ  และแหล6งอาหารของบุคลากร
มหาวิทยาลยัและจําหน6ายให�กับประชนทั่วไป 

    7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

 7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 แปลงผลิตไม�ผลเศรษฐกิจเมอืงเพชรอัจฉริยะ 

ค6าเปGาหมาย 1 แปลง ผลการดําเนินงาน 1 แปลง 

 7.1.2 จํานวนต�นมะนาว ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 

100 ต�น ผลการดําเนินงาน 100 ต�น 

 7.1.3 ชนิดไม�ผล ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 3 ชนิด 

(มะนาว กล�วย ส�มซ6า) ผลการดําเนินงาน 3 ชนิด 

 7.1.4 ระบบให�น้ําอัจฉริยะ (ให�น้ําตามความชื้นดิน/

อากาศ) ค6าเปGาหมาย 1 ระบบ ผลการดําเนินงาน 1 

ระบบ 

 7.1.5 ระบบให�ปุIยอัจฉริยะ (ให�ปุIยพร�อมกับระบบน้ํา) 

ค6าเปGาหมาย 1 ระบบ ผลการดําเนินงาน  

1 ระบบ 

 7.1.6 ไม�ผลแฟนซี ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 3 ชนิด 

278,000.00 259,804.00 ดําเนินการปลูกมะนาวสายพันธุ+แปGนเกษตร จํานวน 

100 ต�นแซมด�วย กล�วยหอมทอง 90 ต�น ชมพู6เพชร

สายรุ�ง 6 ต�น ลําไย 6 ต�น ฝรั่ง 12 ต�น  ตระไคร� 50 ต�น 

ติดตั้งระบบให�น้ําพืชตามเวลาที่ตั้งไว�  

การปลูกไม�ผลเมืองเพชร 

ระบบการปลูกพืชแซม 

 ปริมาณน้ําที่กัก

เก็บในถังไม6

เพียงพอต6อการ

ให�น้ําพืชแต6ละ

ครั้งทําให�ต�อง

ปรับจํานวนต�น

พืชลดลง ไฟดับ 

ทําให�ปNOมน้ําไม6

ทํางาน 

 จัดทําระบบ

สํารองน้ําเพิ่ม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

(มะม6วง ส�ม มะนาว) ผลการดําเนินงาน 3 ชนิด 

 7.1.7 รายได�จากการจําหน6ายผลผลิต (มะนาว) ค6า

เปGาหมาย ปKที่ 1 30,000 ปKที่ 2150,000 ปKที่ 3 200,000 

ผลการดําเนินงาน ยังไม6มผีลผลติ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

 7.2.1 องค+ความรู�/เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นของโครงการที่

นักศึกษา/อาจารย+/ผู�ที่สนใจสามารถนําไป

ประยุกต+ใช�หรือพัฒนาต6อยอดได� ค6าเปGาหมาย ร�อย

ละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80 

 7.2.2 ผลผลติของกิจกรรมตอบสนองความต�องการ

ประชาชน ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการ 

กิจกรรมที่ 2  

1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา

ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 42. โครงการตามบริบทของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

3. โครงการ/กิจกรรม สาหร6ายทะเลสุขภาพใน

โรงเรือนประหยดัพลังงาน 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 4.1.  เพื่อสนับสนุนศูนย+ต�นแบบเกษตร

ปลอดภัยและนวัตกรรม ให�เกิดการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการพื้นที่คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรร6วมกับการใช�ระบบ

อัจฉริยะจัดการผลติทางเกษตรได�อย6างมี

ประสิทธิภาพ 

 4.2.  เพื่อสนับสนุนการถ6ายทอดเทคโนโลยี

ของศูนย+ต�นแบบเกษตรปลอดภัยและ

นวัตกรรมและความรู�สําหรับนักศึกษาให�มี

ทักษะการเป7นผู�ประกอบการและศตวรรษที่ 

21 แพลตฟอร+มการวางแผนและการจัดการ

ระบบควบคุมคุณภาพโรงเรือนอัจฉริยะ ด�าน

การตลาดและนวัตกรรมการแปรรปูผลติภณัฑ+

เกษตรเชิงอุตสาหกรรม ผู�ประกอบการเกษตร

และแปรรูป 4.0 ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  

5. เปGาหมายเชิงผลผลติ (Output) - 

6. เปGาหมายเชิงผลลัพธ+ (Outcome) - 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

 7.1 เชิงปริมาณ 

 - 

7.2 เชิงคุณภาพ 

- 

8. ผลการดําเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงการจัดการระบบการเลีย้ง

สาหร6าย 

         นักศึกษาการเพาะเลี้ยงสตัว+น้ํา ชั้นปKที่  จํานวน  

40 คน รายวิชาเรียน  สาหร6ายเศรษฐกิจ 

 ได�ดาํเนินการในการออกแบบระบบการเลีย้ง

สาหร6าย ที่มีการพลังงานจากแสงอาทิตย+ มาใช�ใน

ระบบการกรองน้ําที่หมุนเวียนในระบบใช�เลี้ยง

สาหร6าย 

         กิจกรรมที่ 2 การเป7นแหล6งเรียนรู�ศึกษาวิจยั

วิชาปNญหาพิเศษ 

                   นักศึกษาสาขาการเพาะเลีย้งสัตว+น้ํา 

ชั้นปKที่ 4 จํานวน 3 คน และชั้นปKที่ 3 จํานวน 4 คน  ที่

ทําการศึกษาวิจัยโดยในการเกี่ยวกับการเลีย้ง

สาหร6ายเศรษฐกิจ โดยการใช�เกลือน้ําทะเลผง  การ

ใช�น้ํานาเกลือ  และการใช�ขี้แดดนาเกลือ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลติสาหร6ายทะเล 

 

 

  

        



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 

- ในการดําเนินงานเพื่อเตรยีมพื้นที่ อาคารโรงเรือน  

ดําเนินการปรับปรุง และจัดเตรียมแล�วเสร็จ 

- ในการดําเนินการเพื่อจัดซื้อ และติดตั้งครภุัณฑ+  

ได�แก6 แผงโซลาร+เซลล+  พร�อมชุดอุปกรณ+ทางไฟฟGา 

และปNSมน้ําสําหรับใช�กับโซลาร+เซลล+ดําเนินการแล�ว

เสร็จ 

การจัดซื้อวัสดุที่นํามาใช�ในการเลีย้ง ได�แก6 เกลือน้ํา

ทะเลผง  ขี้แดดนาเกลือ  วัสดุทางการเกษตร เช6นถุง

อวนตาข6าย ตะกร�าพลาสติก รวมถึงวัสดุกรอง  

ดําเนินการแล�วเสร็จบางส6วน 

- ในการจัดการระบบเลี้ยง พบว6าประสบปNญหา 

เนื่องจากในการดําเนินการมีการเปลี่ยนการใช�ปNSมน้ํา

แบบเดิมที่ใช�ไฟบ�าน  มาใช�ระบบปNSมแบบโซลาร+เซลล+  

ไม6สามารถควบคุมแรงดันน้ําที่ใช�ในการหมุนเวียนน้ํา

เลี้ยงสาหร6ายได�  ทําให�ต�องออกแบบระบบกรองใหม6 

ซึ่งอยู6ระหว6างการปรับปรุงระบบให�สามารถ

หมุนเวียนน้ําในระดับของความเรว็ที่เหมาะสม  จึง

ยังไม6สามารถทําการเลี้ยงสาหร6ายในระบบหมุนเวียน

ผ6านระบบกรองตามที่เซ็ทไว�ก6อนหน�านี้ได�สําเร็จ 

แนวทางการแก�ไขปNญหา 

ในระหว6างการปรบัระบบน้ําให�สามารถไหล

หมุนเวียนด�วยระบบพลังงานแสงอาทิตย+  จะเริ่ม

ดําเนินการเลี้ยงสาหร6ายในระบบเดิมไปก6อน ทั้งนี้

เมื่อดําเนินการปรับปรุงระบบแล�วเสร็จจะได�ดําเนิน

การศึกษาเปรยีบเทียบการดําเนินการระบบเลีย้งที่

ต6างกัน และผลผลติที่ได�รับควบคู6กับการผลิต 

 

9. องค+ความรู�และบทเรยีนที่ได�รับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

1.เรียนรู�ในการจัดทํา และปรับปรงุระบบการกรอง

น้ํา ที่แตกต6างจากระบบที่เคยดําเนินการมา ซึ่งส6งผล

ให�สามารถศึกษาข�อมูล และนํามาปรับประยุกต+ให�

เข�ากับสถานการณ+ ของเทคโนโลยทีี่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเดมิ 

          2. นักศึกษาได�ศึกษาทดลองการเลีย้งสาหร6าย 

และได�ผลงานวิจัย คือการประยุกต+ใช�ขี้แดดนาเกลือ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
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ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ในระดับต6างกันในการเลีย้งสาหร6ายพวงองุ6นในถัง

เลี้ยงขนาดใหญ6 

          3. ได�ทราบผลของการเสริมขี้แดดนาเกลือใน

น้ําทะเลผง ซึ่งจะนําไปพัฒนาต6อเพื่อให�ได�สูตรเกลือ

น้ําทะเลผงเพื่อการเลี้ยงสาหร6ายที่นํามาพัฒนาเชิง

พาณิชย+ต6อไปได� 

10. ปNญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

     จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการหมุนเวียนน้ํา 

จากการใช�ปNSมน้ําธรรมดาขนาดเลก็ มาเป7นปNSมที่ใช�

ระบบโซลาร+เซลล+ ทําให�การจัดการ และติดตั้งระบบ

กรองน้ํามีปNญหาติดขัด และกําลังดําเนินการ

ปรับปรุงแก�ไขเพื่อให�สามารถใช�งานได�  แต6ต�องใช�

เวลาในการทดลองและทดสอบระบบเพื่อให�สามารถ

ดําเนินการอย6างต6อเนื่องได�  จึงทําให�ระบบการเลี้ยง

ที่สมบูรณ+ตามที่ตั้งเปGาหมายไว�   

11. ข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

          ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการเลีย้ง

แบบที่ใช�เทคโนโลยีประหยดัพลังงาน  ควบคู6กับการ

ผลิตสาหร6ายแบบเดิมเพื่อเปรียบเทียบในข�อดี 

ข�อเสีย และจุดแข็งจุดอ6อนของแต6ละวิธีการ  เพื่อ

นําไปส6งเสรมิแก6ผู�สนใจ และเกษตรกรผู�ประสบ

ปNญหาต6อไป 

กิจกรรมที่ 3 

1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา

ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 42. โครงการตามบริบทของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

3. โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่เพื่อ

อนุบาล/จําหน6ายพรรณไม�และผลติพรรณไม�  

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่/โรงเรือนเก6าที่ทรุดโทรม

เพื่ออนุบาลและจําหน6ายพรรณไม�  2. ผลติ

พรรณไม�เพื่อจําหน6าย 3. เพื่อสร�างรายได�จาก

การจําหน6ายพรรณไม� 

  

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

 7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 โรงเรือนที่ได�รับการพัฒนาและปรับปรุง ค6า

เปGาหมาย 1 โรงเรือน ผลการดําเนินงาน 1 โรงเรือน 

 7.1.2 ชนิดพรรณไม�ที่ผลติ ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 

20 ชนิด ผลการดําเนินงาน  ไม6น�อยกว6า 20 ชนิด 

 7.1.3 จํานวนที่ผลติ ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 1,000 

กระถาง ผลการดําเนินงาน ไม6น�อยกว6า 1000 

กระถาง/ถุง 

 7.1.4 รายได�จากการจําหน6ายผลผลิต ค6าเปGาหมาย 

ไม6น�อยกว6า 30,000 บาท/ต6อปK ผลการดําเนินงาน

2,100 บาท (5 เดือน) 

  

 8.1 โรงเรือนที่ได�รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให�ใน

การอนุบาลและผลิตพรรณไม�จํานวน 3 โรงเรือน  

 8.2 ชนิดพรรณไม�ที่ผลติเพื่อจําหน6ายไม6น�อยกว6า 20 

ชนิด ได�แก6 เฟTUองฟGา ไทรครสิติน6า ชมพู6 มะนาว ฮาอก

เกี้ยน มะม6วง ลิ้นมังกร หมาก ปาล+ม แดงสิงคโปร+ พุด 

ซองออฟอินเดีย มิกกี้เม�า หนาวดปลาหมึก ต�อยติ่ง 

ชวนชม  ทับทิม ลีลาวดี คลีบปลาวาฬ เป7นต�น  

 8.3 จํานวนที่ผลติ 1000 ถุง/กระถาง 

 8.4 รายได�จากการจําหน6ายผลผลติ 2,100 บาท 

การผลิตพรรณไม�ประดบั     

กิจกรรมที่ 9 มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (2,251,121.00 ) สถาบันวิจัยและส6งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  
1. เพื่ออนุรักษ+ ส6งเสริม ฟTOนฟู และทํานุบํารุง 1. ได�เครือข6าย 1. เสรมิสร�างความ เชิงปริมาณ 2,251,121.00 2,153,045.86 การดําเนินงาน สามารถรวบรวมการแสดง 1. ด�านการแสดงใน 1. การจัดงานใน   



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน 

2. เพื่อเสรมิสร�างความปรองดองภายในชาติ
และภมูิภาคอาเซียนโดยใช�ศิลปวัฒนธรรมเป7น 

สื่อในการเชื่อมโยงความรักสามัคคีกัน 

 3.  เพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งด�าน
ศิลปวัฒนธรรมให�กับศิลป�นอาเซียนได�พบปะ
แลกเปลีย่นความรู�และประสบการณ+ซึ่งกัน
และกัน 

 4.  เพื่อสร�างเครือข6ายทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

2. ชุดการแสดงมีความ

หลากหลาย ก�าวทัน

โลก ไม6ล�าสมัย 

3. ประชาชนได�รับชม

การแสดงจากทั่วโลก  

4. มีโอกาสรับชม

ผลงานโครงการต6างๆ

ของคณะที่มาจัด

นิทรรศการ 

5. รายได�ของ

ประชาชน นักศึกษา 

บุคลากรใน

มหาวิทยาลยั เพิ่มมาก

ขึ้นจากการเป�ดตลาด 

เข�มแข็งและพัฒนา

ระดับความสมัพันธ+

ระหว6างเครือข6าย

ศิลปวัฒนธรรม 

2.ได�เป�ดโอกาสและ

เป7นเวทีให�นักแสดง / 

นักเรียน / นักศึกษา

และผู�ฝ>กสอน 

3. เป�ดโลกทัศน+ 

แนวคิด ในการ

สร�างสรรค+ความคิด

ทางศิลปวัฒนธรรม 

4. ต6อยอดผลงานและ

โครงการการในปK

ต6อไป 

5. เสรมิสร�างคุณภาพ

ชีวิตให�ดีขึ้นด�วยรายได�

ที่เพิ่มขึ้น 

1. มีผู�เข�าร6วมชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

สัมพันธ+ทั้งชาวไทยและชาวต6างประเทศ 3000 คน  

2. มีเครือข6ายเข�าร6วมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม 3 

เครือข6าย  

3. รายได�ของประชาชนบริเวณดังกล6าวที่จัดงาน

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 1000 บาท/ร�าน 1. มผีู�เข�าชมงานไม6ต่ํา

กว6า 3000 คนต6อวัน บรรลุเปGาหมายที่วางไว� 

2. มีเครือข6ายมากกว6า 3 เครือข6าย ร6วมจัดงาน เช6น 

1. บริษัทคาร+ มาร+ท จํากัด (มาสด�าเพชรบุรี) 2. 

ห�างสรรพสินค�าโรบินสันเพชรบุร ี

3. วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุร ี

4. กลุ6มคนรักเมืองเพชร 

5. ตลาดอิ่มสุข  

6. การท6องเที่ยวแห6งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุร ี

7. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห6งประเทศไทย 

สํานักงานเพชรบุร ี

8. โรงแรมรอยัลไดมอน 

9. องค+การบริหารส6วนจังหวัดเพชรบุร ี

10. เทศบาลเมืองเพชรบุร ี

11.องค+การบริหารส6วนตําบลบ�านหม�อ 

 

เชิงคุณภาพ  

ความพึงพอใจของผู�เข�าชมงาน ไม6ต่ํากว6า 3.51  

คะแนนความพึงพอใจของผู�เข�าชมงาน มากกว6า 3.51  

 

เชิงเวลา  

ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน กิจกรรมสิน้สุดภายในเวลาที่

กําหนด 

 

เชิงงบประมาณ 2,574,128.00  บาท ใช�จ6ายเป7นไปตาม

งบประมาณที่ตั้งไว� แต6ยังไม6สามาสรุปงบประมาณได�

เนื่องจากยังอยู6ในกระบวนการตรวจฎีกา 

 

บรรลเุปGาหมายร�อยละ 95 

ศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม

และสถาบันอุดมศึกษา ได�แสดงศิลปวัฒนธรรมได�รับ

ความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป7นอย6างมาก อีกทั้ง

เป7นโอกาสที่ให�เครือข6ายด�านศิลปวัฒนธรรมได�

แลกเปลีย่นความรู� ข�อคิดเห็น และรู�จักกันมากยิ่งขึ้น 

ถือเป7นมหรสพที่ชาวเพชรบุรีให�ความสนใจ และเป7น

เวทีใหญ6ระดับจังหวัดที่รวบรวมชุดการแสดงทั้งในและ

ต6างประเทศมาให�ชมกัน 

ประชาชนในบริเวณดังกล6าว รวมทั้งนักศึกษา 

บุคลากร ได�มรีายได�เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการค�าขาย

ในบริเวณงานทั้ง 3 วัน รวมทั้งได�ให�คณะต6างๆได�จัด

นิทรรศการเพื่อสรุปโครงการและองค+ความรู�เกี่ยวกับ

ผลิตภณัฑ+ที่แต6ละคณะได�จัดทําด�วย งานมหกรรมใน

ครั้งนี้ได�ประสานความร6วมมือทั้งจากในและนอก

มหาวิทยาลยั ส6งเสรมิให�นักศึกษาได�เข�าร6วมกิจรรม 

รู�จักบทบาทหน�าที่ของตนเอง เป�ดโลกทรรศน+ร6วมกับ

การแสดงจากของที่ต6างๆ เช6น การฝ>กภาษาอังกฤษกับ

นักแสดงต6างชาติ การจัดเตรีย 

ประเทศไทย 

2. ด�านการแสดงในภูมภิาค

อาเซียน 

โรงเรียนทําให�มี

ข�อจํากัดในการ

ซ�อมเวที ซ�อมการ

เป�ดเพลงและ

ซ�อมการใช�แสงส ี

2. การจราจร

ติดขัดในช6วงเย็น 

เนื่องจากเป7น

เวลาโรงเรียนเลิก 

3. การ

ประชาสมัพันธ+

น�อยและและไม6

ทั่วถึงเท6าที่ควร 

กิจกรรมที่ 10 จ�างเหมาบริการปฏบิัติงานสนับสนุนการพัฒนาท�องถิ่น (510,000.00) สํานักงานอธิการบด ี(ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
กิจกรรมจ�างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุน
การพัฒนาท�องถิ่น   

  7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ 

510,000.00 443,170.00 9.1  เกิดการขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนาท�องถิ่นใน

จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ+ 

เกิดการศึกษาและนําองค+

ความรู�ในศาสตร+ต6างๆ   

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 เพื่อขับเคลื่อนงานด�านการพัฒนาท�องถิ่น
ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรขีันธ+ 
4.2 เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานให�เป7นไป
ตามแผนของโครงการ 

      1. จํานวนเจ�าหน�าที่ เปGาหมาย 3 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ  

      1. เจ�าหน�าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได�

อย6างมีประสิทธิภาพ  เปGาหมาย 3 คน 

7.3 เชิงเวลา  

      1. การเบิกจ6ายแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

เปGาหมาย ร�อยละ 100  

7.4 เชิงงบประมาณ 510,000 บาท เปGาหมาย 

ค6าใช�จ6ายของโครงการเป7นไปตามที่ได�รับอนุมตั ิ

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 510,000.00 บาท 

เบิกจ6ายจริง 353,170.00 คงเหลือ 156,830.00 บาท 

9.2  เกิดการกํากับติดตามผลการดาํเนินงานโครงการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทใน

พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ+  

9.3 สามารถรายงานผลการดําเนินงานในมหาวิทยาลัย

ทราบได�ทันตามเวลา 

โดยเฉพาะ ศาสตร+การ

พัฒนาท�องถิ่น ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให�ประชาชนได�มคีวาม

เป7นอยู6ที่ดีขึ้น มีรายได�

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

กิจกรรมที่ 11 กํากับตดิตามยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่น (250,000.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา)  
กิจกรรม กํากับติดตามยุทธศาสตร+การพัฒนา
ท�องถิ่น 

 

4. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

    4.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู�รับผิด
ชองโครงการและเจ�าหน�าที่ 

    4.2 เพื่อกํากับตดิตามผลการปฏบิัติงานของ
ผู�รับผิดชอบโครงการ 

    4.3 เพื่อรายงานผลการดาํเนินการโครงการ
ต6อมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี

5. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) 

กํากับติดตามผลการ

ทํางานให�เป7นไปตาม

ระเบียบ และแล�วเสรจ็

ตามเวลาที่กําหนด 

6. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) ได�

ข�อมูลที่เป7นจริง และ

ถูกต�องตามระเบียบ

มหาวิทยาลยักําหนด 

7. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ   

      1. โครงการที่ได�รับการติดตามของจังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ+ เปGาหมาย 21 ชุมชน 

      2. ผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร+การ

พัฒนาท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ+ 

เปGาหมาย 1 เล6ม 

7.2 เชิงคุณภาพ  

     1. ชุมชนเปGาหมายนําผลการดําเนินงานไปพัฒนา

และปรับปรุงการทํางานได�อย6างเป7นรูปธรรม 

เปGาหมาย ร�อยละ 80 

7.3 เชิงเวลา  

      1. การจัดซื้อและเบิกจ6ายแล�วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เปGาหมาย ร�อยละ 80 

      2. การกํากับตดิตามโครง เปGาหมาย ไตรมาส 4  

7.4 เชิงงบประมาณ 19,500.00 บาท งบประมาณที่

ได�รับการจัดสรร 

 

8. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 19,500.00 บาท เบิกจ6าย

จริง 8,000 บาท คงเหลือ 11,500.00 บาท 

  

250,000.00 13,940.00 9. ผลการดําเนินงาน 

    9.1 เกิดการกํากับตดิตามผลการดําเนินงานโครงการ

ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ+ 

     9.2 ผู�รับผิดชอบโครงการ,  ผู�กํากับติดตาม,  และ

เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานได�อย6างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เปGาหมาย 

10. องค+ความรู�และ

บทเรียนที่ได�รับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

   แนวทางการดําเนินงาน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี

11. ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

   ปNญหา

สถานการณ+ไวรัส

โคโรน6า 2019 ทํา

ให�การทํางานที่

ต�องลงพื้นที่ ต�อง

หยุดเพื่อความ

ปลอดภัย 

  

กิจกรรมที่ 12 การขับเคลื่อนงานยทุธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่น สู6การพัฒนาท�องถิ่น (340,000.00) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร+พระราชา) 

- - - - 340,000.00 305,893.73 - - - - 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกช6วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2563 – 2567) (79,550.00) คณะครุศาสตร+  
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผน
บูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกช6วงวัย จังหวัด
เพชรบุรี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

วัตถุประสงค+ 
     1. เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน6วยงานผู�ที่
เกี่ยวข�องทุกภาคส6วนในพื้นที่ ถึงความ
เหมาะสมและความเป7นไปได� ในการกําหนด
แนวทางเปGาหมายและกิจกรรมการพัฒนา
การศึกษาตลอดทุกช6วงวัยของจังหวัดเพชรบุรี
ได�อย6างเป7นรูปธรรม 

     2 .เพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนา
การศึกษาทุกช6วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 
2563 – 2567) ได�ตามนโยบายรัฐบาลด�านการ
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ของประเทศ 

กลุ6มเปGาหมาย 

- ทุกหน6วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี ที่จัดการศึกษาทุกช6วงวัย ทุกประเภท 
ทุกระดับ ทุกภาคส6วน ทั้งภาครัฐและเอกชน  

จํานวน  120 คน  

 1) หัวหน�าหน6วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรีทุกหน6วยงาน ที่จัดการศึกษาทุกช6วง
วัย ทุกประเภททุกระดับ ทุกภาคส6วน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 2) หัวหน�าส6วนราชการด�านการพัฒนา
เศรษฐกิจและแรงงานในจังหวัดเพชรบุร ี

 3) หัวหน�าส6วนราชการด�านสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุร ี

 4) ผู�อํานวยการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุร ี

    ตัวชี้วัด 

1. ทุกหน6วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ร6วม

จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกช6วงวัย 

จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2563 – 2567) 461 แห6ง 

2. จังหวัดเพชรบุรี มีแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษา

ทุกช6วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2563 – 2567) 1 เล6ม 

3. ทุกหน6วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

Swot  ในแต6ละระดับเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนา

การศึกษาตามภารกิจของหน6วยงาน 461 แห6ง 

เชิงคุณภาพ  

1. จังหวัดเพชรบุรี สามารถบรรลุเปGาหมาย การ

ส6งเสริม สนับสนุน คนทุกช6วงวัย ให�มีทักษะ ความรู� 

ความสามรถและสมรรถนะที่ได�มาตรฐาน และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย6างเหมาะสม 

ตามแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกช6วงวัย 

จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2563 – 2567) ร�อยละ 80 

2. ทุกหน6วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

สามารถบรรลุเปGาหมาย การส6งเสริมสนับสนุน คน

ทุกช6วงวัยให�มีทักษะ ความรู� ความสามรถและ

สมรรถนะที่ได�มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็ม

ตามศักยภาพอย6างเหมาะสม ตามภารกิจของ

หน6วยงาน ร�อยละ 80 

3. การจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สามารถ

พัฒนาผู�เรียนให�เป7นคนดี มีวินัย ภมูิใจในชาติ 

สามารถเชี่ยวชาญได�ตามความถนัดของตน และมี

ความรับผิดชอบ ต6อครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ร�อยละ 80 

เชิงเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ไตรมาสที่ 2-3 

79,550.00 77,706.00         

กิจกรรมที่ 14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (1,351,310.00) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. ยุทธศาสตร+ที่  ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนา
ท�องถิ่น 

2. โครงการหลัก 42. โครงการตามบริบทของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

ประกอบด�วย 9 กิจกรรม 

1. กิจกรรม การผลิตโตไวต�านภยัโควิด  

    5.1 เชิงปริมาณ 

 5.1.1 พื้นที่ผลิตพืชอาหารปลอดภยั ค6าเปGาหมาย 1 

ไร ผลการดําเนินงาน 1 ไร6 

 5.1.2 ระบบอัจฉริยะให�น้ําพืช ค6าเปGาหมาย 1 ระบบ 

ผลการดําเนินงาน 1 ระบบ 

1,351,310.00 1,337,743.37  ดําเนินการปลูกพืชผักโตไว ได�แก6 มะเขือยาว มะเขือ

เปราะ ถั่วพุ6ม ถั่วฝNกยาว พริก กระเจี๊ยวเขียว 

หน6อไม�ฝรั่ง ผักชีลาว แค ปลูกพืชสมุนไพร ได�แก6 หญ�า

รีแพร+ ขมิ้นชัน ไพล ขมิ้นอ�อย ติดตั้งระบบให�น้ําพืช

ตามปรมิาณน้ําฝนและอัตโนมัตติามเวลาที่ตั้งไว� ตดิตั้ง

7. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

 การผลิตพืชผักอายสุั้น 

 การให�น้ําพืชอัตโนมตั ิ

ผลผลติไม6มีตลาด

ในการจําหน6าย 

ทําให�ตกค�าง/แก6

เกินอยู6ในแปลง 

ไม6สามารถระบาย

มีระบบการจัด

จําหน6าย

ผลผลติที่

เหมาะสม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อสร�างแปลงผลิตพืชอาหารปลอดภัย  

 2. เพื่อสร�างแปลงผลิตพืชอาหารปลอดภัย
ระบบอัจฉรยิะ  

 3. เพื่อผลติต�นกล�าผักสําหรับแจกจ6ายสู6
เกษตรกรและชาวบ�าน  

 4. เพื่อผลติพืชอาหารปลอดภยั  

 5.1.3 ต�นกล�าผักสําหรับแจกจ6าย ค6าเปGาหมาย ไม6

น�อยว6า 10 ชนิด ผลการดําเนินงานยังไม6ได�

ดําเนินการ 

 5.1.4 แปลงต�นแบบเทคโนโลยีการให�น้ําพืช ค6า

เปGาหมาย 1 แปลง ผลการดําเนินงาน 1 แปลง 

 5.1.5 ต�นกล�าผักสําหรับแจกจ6ายสู6เกษตรกร/

ชาวบ�าน ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 5,000 ต�น ผลการ

ดําเนินงาน ยังไม6ได�ดําเนินการ 

 5.1.6 ผลผลติพืชอาหารสาํหรับแจกจ6าย/บริโภค ค6า

เปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 600 กิโลกรมั/เดือน ผลการ

ดําเนินงาน ยังไม6ได�ดําเนินการ 

 5.1.7 ผลผลติพืชอาหารสาํหรับจําหน6าย ค6าเปGาหมาย 

ไม6น�อยกว6า 500 กิโลกรัม/เดือน ผลการดาํเนินงาน 

ผลผลติกําลังออก 

 5.1.8 แปลงผลิตพืชสมุนพร ค6าเปGาหมาย 1 แปลง ผล

การดําเนินงาน 1 แปลง 

5.2 เชิงคุณภาพ 

 5.2.1 เกษตรกร/ผู�สนใจที่มาเข�าเยีย่มชมโครงการ

สามารถนําองค+ความรู�ไปประยุกต+ใช�หรือพัฒนาต6อ

ยอดได� ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการดาํเนินงาน 

ยังไม6ได�ดําเนินการ 

 5.2.2 ผลผลติของกิจกรรมตอบสนองความต�องการ

ประชาชน ค6าเปGาหมาย ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ยังไม6ได�ดําเนินการ 

ระบบโชล6าเซลล+ในการช6วยขับเคลือ่นการทํางานของ

ปNOมน้ํา  

 

 การจัดการศัตรูพืชแบบ

ปลอดภัย 

ออกไปจําหน6าย

ได� 

2. กิจกรรม การช6วยเหลือและบรรเทาความ

ทุกข+ยากของเกษตรกรผู�ที่ได�รับผลกระทบจาก

การระบาดของไวรสัโควิด-19 (ไมโครกรีน) 

1.  กิจกรรม การช6วยเหลือและบรรเทาความ

ทุกข+ยากของเกษตรกรผู�ที่ได�รับผลกระทบจาก

การระบาดของไวรสัโควิด-19 (ไมโครกรีน) 

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อช6วยเหลือเกษตรกร ศิษย+เก6า ผู�ที่ได�รับ

ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  และผู�ที่สนใจ

เพาะไมโคร กรีนหารายได�ในช6วงที่รับ

ผลกระทบจากไวรัสโควิด - 19  

2. เพื่อช6วยเหลือเกษตรกร หรือศิษย+เก6าโดย

แปลงการผลิตไมโครก

รีน 

 มีแหล6งผลิตไมโครก

รีนที่เป7นแหล6งเรียนรู�

ได� 
 

5.1 เชิงปริมาณ 

 จํานวนผู�เข�าร6วมกิจกรรม 

 5.1.1 เกษตรกร ค6าเปGาหมาย 15 ครัวเรือน ผลการ

ดําเนินงาน 2 ครัวเรือน 

 5.1.2 นักศึกษา หรือศิษย+เก6าที่ทํางานการผลิตไม

โครกรีน ค6าเป}าหมาย 2 ราย ผลการดําเนินงาน 2 

ราย 

 5.1.3 ผลผลติไมโครกรีน ค6าเปGาหมาย จํานวน 5 ชนิด 

ผลการดําเนินงาน 5 ชนิด 

 5.1.4 เกษตรกรหรือศิษย+เก6ามีรายได�จากการจ�างงาน 

ค6าเปGาหมาย อย6างน�อย 2 เดือน ผลการดาํเนินงาน 4 

เดือน 
    

บรรลเุปGาหมายร�อยละ80 เรียนรู�แนวทางวางแผนใน

การทํางาน 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

การจ�างงานในการดูแล เก็บเกี่ยว บรรจุ และ

จําหน6าย 

 5.1.5 รายได�จากการจําหน6ายผลผลิตไมโครกรีน ค6า

เป}าหมาย 24,000 บาท ผลการดาํเนินงาน 4,000 บาท 

 5.1.6 จํานวนผลผลิตไมโครกรีนที่แจกให�กับผู�ได�รับ

ผลกระทบจากโควิด 19 ค6าเปGาหมาย 100 กิโลกรัม 

ผลการดําเนินงาน 100 กิโลกรัม 

5.2 เชิงคุณภาพ 

 5.2.1 ต�นสูง ค6าเปGาหมาย 3 นิ้วขึ้นไป ผลการ

ดําเนินงาน 3 นิ้ว ขึ้นไป 

 5.2.2 จํานวนใบ ค6าเปGาหมาย 2 ใบเท6านั้น ผลการ

ดําเนินงาน 2 ใบเท6านั้น 

 5.2.3 สิ่งปนเปTOอน ค6าเปGาหมาย ไม6มี ผลการ

ดําเนินงาน ไม6ม ี

3. กิจกรรม การเลี้ยงไก6ไข6เพื่อสุขภาพต�นทุน

ต่ํา 

1. โครงการ/กิจกรรม การเลีย้งไก6ไข6เพื่อ

สุขภาพต�นทุนต่าํ 

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อสร�างแหล6งเรยีนรู�ด�านการเลี้ยงไก6ไข6

เพื่อสุขภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  2. เพื่อเป7นการสร�างอาชีพและรายได�ให�กับ

ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี

เป7นแหล6งเรียนรู�ด�าน

การผลิตสัตว+ในการลด

ต�นทุน 

เกิดเครือข6าย/มีงาน

บริการสังคม 

5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

5.1 เชิงปริมาณ 

 5.1.1. เป7นแหล6งเรียนรู�ด�านการผลติสัตว+ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด�วยการเลี้ยงสตัว+แบบ

ต�นทุนต่ํา ค6าเปGาหมาย 1 แหล6งเรียนรู� ผลการ

ดําเนินงาน 1 แหล6งเรียนรู� 

 5.1.2 สร�างอาชีพ/รายได� เครือข6ายผู�เลีย้งไก6สุขภาพ

รอบรั้วมหาวิทยาลัย ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 5 ราย  

ผลการดําเนินงาน 5 ราย 

 5.1.3 ได�ผลผลติไข6 (เฉลี่ย/เดือน) ค6าเปGาหมาย น�อย

กว6า 19,145 ฟอง ผลการดาํเนินงาน มากกว6า  19,145 

ฟอง 

 5.1.4 จํานวนผลผลิตที่แจกให�กับผู�ประสบภัยโตวิด 

ค6าเปGาหมาย 10 % ผลการดําเนินงาน มากกว6า 10 % 

5.2 เชิงเวลา 

 5.2.1 คุณภาพสินค�าเป7นที่ยอมรับและมีความ

ต6อเนื่องในการผลติ ค6าเปGาหมาย ไม6น�อยกว6าระดับดี 

ผลการดําเนินงาน ระดับด ี

 5.2.2 ผลการประเมินความสําเร็จ ค6าเปGาหมาย ไม6

น�อยกว6าระดับดี ผลการดําเนินงาน ระดับด ี

    

6. ผลการดําเนินงาน 

สามารถดําเนินงานได�สําเรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด 

และมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู6ในระดบัดี โดยเกิดกิจกรรม

ในการดําเนินงาน 4 กิจกรรมย6อยได�แก6  

กิจกรรมที่ 1 การเลีย้งการจัดการฟาร+มไก6ไข6 การ

เรียนรู�ผลผลิตฟาร+มและการตลาด 

กิจกรรมที่ 2 การเป7นแหล6งเรียนรู�ศึกษาวิจัย 

กิจกรรมที่ 3 เป�ดเป7นแหล6งฝ>กประสบการณ+วิชาชีพ

ทางสัตวศาสตร+ 

กิจกรรมที่ 4 เป7นแหล6งทดสอบข�อมูลเพื่อการบริการ

ข�อมูลทางวิชาการแก6สังคม 

 ทั้งนี้มีรายได�เกิดขึ้นในจากจําหน6ายผลผลติของ

กิจกรรมในระยะเวลา 3 เดือน เป7นจํานวนเงิน

โดยประมาณ 46,076 บาท (จํานวนแม6ไก6 300 ตัว)  

1.ต�นทุนการผลิตไข6 (บาท/

ฟอง) ของไก6ที่ได�รับการ

เสรมิด�วยหญ�าเนเปKยร+สดมี

ราคาถูกกว6าการได�รับ

อาหารข�นเพียงอย6างเดยีว  

2. การเลี้ยงไก6ไข6ด�วยผง

เปลือกมะนาวไม6มีผลทํา

ให�สมรรถภาพการผลิต

ของไก6ไข6แตกต6างไปจาก

กลุ6มควบคุม แต6ทั้งนี้มีค6าสี

ไข6แดงที่พบความแตกต6าง

กันอย6างมีนัยสําคัญทาง

สถิติกับกลุ6มควบคุม 

(P<0.05) 

3. การเสริมผงเปลือก

มะนาวให�ไก6ไข6ที่เลีย้งบน

กรงตับในทุกระดับมีผลทํา

ให�ปริมาณฮอร+โมนคอร+ติ

ซอลในซีรัมลดลง แสดงให�

เห็นได�ว6าผงเปลือกมะนาว

มีผลทําให�ไก6มีความเครียด

ลดลง  

อุปกรณ+สาํรองไฟ

ไม6สามารถใช�งาน

ได� มผีลกระทบ

เวลาไฟดับทุก

กรณี ส6งผลต6อ

อัตราการผลติไข6

ที่ลดลงใน

ช6วงเวลาต6อมา.. 
 

ควรเพิ่ม

จํานวนไก6ไข6 

เนื่องจาก

ผลผลติเป7นที่

ต�องการและมี

กลุ6มลูกค�า

เพิ่มขึ้นจาก

เดิม 

4. โครงการ/กิจกรรม การช6วยเหลอืและ

บรรเทาความทุกข+ยากของเกษตรกรผู�ที่ได�รับ

    5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

5.1 เชิงปริมาณ 
    

เป7นไปตามที่วางแผนการทํางานไว�  องค+ความรู�ด�านการเลี้ยง

กุ�งขาวแบบปรัชญา

สภาพแวดล�อม 

และความไม6

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 

(การเพาะเลี้ยงสัตว+น้ําครบวงจร) 
 

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อช6วยเหลือการจัดหาลูกพันธุ+สัตว+น้ํา

ให�กับเกษตรกรผู�ที่ได�รับผลกระทบจากไวรสั

โควิด-19  และผู�ที่สนใจหารายได�ในช6วงที่รัด

ผลกระทบจากไวรัสโควิด - 19  

2. เพื่อช6วยเหลือเกษตรกรโดยการจ�างงานใน

การแปรรปูสัตว+น้ํา 

 ผลผลติลูกพันธุ+ปลาและกบ 

 5.1.1 ลูกพันธ+ปลาสลดิ ค6าเปGาหมาย 100,000 ตัว ผล

การดําเนินงาน 1,000 ตัว 

 5.1.2 ลูกกบ ค6าเปGาหมาย 500 ตัว ผลการดําเนินงาน 

200 ตัว 

 5.1.3 ลูกพันธุ+ปลานิลค6าเปGาหมาย 1,000 ตัว ผลการ

ดําเนินงาน – ตัว 

 ผลติภณัฑ+สตัว+น้ํา 

 5.1.4 กุ�งขาว ค6าเปGาหมาย 160 กก./2 เดือน ตัว ผล

การดําเนินงาน 10 กก. (ตาย80% ไฟดับ) 

 5.1.5 ปลานิล, ทับทิม ค6าเปGาหมาย 4 ตัน/6 เดือน 2 

เดือน ตัว ผลการดาํเนินงาน ระหว6างการเลี้ยง 

 5.1.6 ปลาดุก ค6าเปGาหมาย 4 ตัน/6 เดือน 2 เดือน ตัว 

ผลการดําเนินงาน 150 กก. (ขายขนาด 4 ตัว/กก.) 

10 กก (ขายขนาด 10 ตัว/กก)  

 ผลผลติสตัว+น้ําสําหรับแจกจ6าย 

 5.1.7 ลูกพันธุ+ปลาสลดิ ค6าเปGาหมาย 5,000 ตัว ผล

การดําเนินงาน ระหว6างการอนุบาล 

 5.1.8 ลูกพันธุ+กบ ค6าเปGาหมาย 100 ตัว ผลการ

ดําเนินงาน ระหว6างการอนุบาล 

 รายได�จากการจําหน6ายผลผลิตสตัว+น้ํา 

 5.1.9 ลูกกบนาตัวละ 1 บาท ค6าเปGาหมาย 500 บาท 

ผลการดําเนินงาน 200 บาท 

 5.1.10 ลูกพันธุ+ปลาสลิดตัวละ 0.50 บาท ค6าเปGาหมาย 

~ 5,000 บาท ผลการดาํเนินงาน – 

 5.1.11 ลูกพันธุ+ปลานิลตัวละ 0.50 บาท ค6าเปGาหมาย 

500 บาท ผลการดาํเนินงาน – 

 5.1.12 กุ�งขาว กิโลกรัมละ 110-240 ค6าเปGาหมาย ~ 

17,600 ผลการดาํเนินงาน 2,000 

 5.1.13 ปลานิลและปลาดุก กิโลกรมัละประมาณ 30-

50 บาท ค6าเปGาหมาย ~ 240,000 บาท ผลกการ

ดําเนินงาน 5,300 

 5.1.14  ศิษย+ปNจจุบัน หรือศิษย+เก6ามีรายได�จากการ

จ�างงาน ค6าเปGาหมาย จํานวน 5 คน ผลการ

ดําเนินงาน 5 คน 

5.2 เชิงคุณภาพ 

เศรษฐกิจพอเพียงที่ทําได�

จริงในพื้นที่ขนาดเล็ก และ

หลักการเพาะ และเลี้ยง

สัตว+น้ําแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงจากปNญหาในการ

เลี้ยงที่สร�างปNญญา และ

วิธีการแก�ปNญหาให�กับ

นักศึกษา.. 

พร�อมของ

อุปกรณ+ และ

สาธารณูปโภค 

เช6น ไฟฟGา  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

 5.2.1 ความแข็งแรงและอัตรารอดของลูกปลา ค6า

เปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 80% ผลการดําเนินงาน อัตรา

รอด 80% 

 5.2.2 ขนาดของปลาได�มาตรฐาน และเปอร+เซ็นต+เนื้อ 

ค6าเปGาหมาย ไม6ต่ํากว6า 60% ผลการดําเนินงาน อัตรา

รอด 60% 

6. โครงการ/กิจกรรม การใช�ประโยชน+จาก

ขยะอินทรีย+เพื่อการผลติปุIยแบครบวงจร 

1. โครงการ/กิจกรรม การปลูกพืชผักอายุสั้น

และผักยืนต�นเพื่อความมั่งคงทางอาหาร : โซน

ที่พักบุคลากร 

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพื่อช6วยเหลือผู�บริโภคโดยการผลิตพืชผัก

อายุสั้นและผักยืนต�นที่ให�ผลิตเร็ว  

 2.  เพื่อสร�างแหล6งเรียนรู�ด�านการปลูกผักอายุ

สั้นและผักยืนต�น ในระบบการผลติปลอดภัย 

(ผักยกโต�ะและแปลงปลูก) ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 3. เพื่อเป7นการสร�างอาชีพและรายได�ให�กับ

ชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี 

และผู�ที่สนใจทั่วไป 

    5.1 เชิงปริมาณ 

 5.1.1 แหล6งเรยีนรู�ด�านการการผลติพืชผักอายุสั้น

และผักยืนต�น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค6าเปGาหมาย 1 แหล6เรียนรู�ผลการดําเนินงาน 1 แหล6ง

เรียนรู� 

 5.1.2 ผลผลติผักอายสุั้นและผักยืนต�น ผักสลดั เช6น 

กรีนโอ�ค เรดโอ�ค บัตเตอร+เฮด คอส ผักไทย เช6น 

คะน�า กวางตุ�ง กวางตุ�งฮ6องเต� ผักกาดขาว ผักบุ�ง ผัก

ยืนต�น เช6น คะน�าไชยา กระเจี๊ยบเขียว มะเขือ

เปราะ/มะเขือยาว มะเขือเทศ ค6าเปGาหมาย ไม6น�อย

กว6า 10 ชนิด ผลการดาํเนินงาน มากกว6า 10 ชนิด 

ดังนี้ ผักสลดั ได�แก6 กรีนโอ�ค เรดโอ�ค บัตเตอร+เฮด 

คอส  ผักไทย ได�แก6 ผักบุ�ง คะน�า ผักกาดขาว 

กวางตุ�ง กวางตุ�งฮ6องเต� สะระแหน6  ผักยืนต�น ได�แก6 

กะเพรา (แดง และขาว) โหระพา แมงลัก ส6วนคะน�า

ไชยาและผักชีลาว ไม6ได�จําหน6าย แต6ปลูกเพื่อเป7น

พืชกันชน ในระบบเกษตรอินทรีย+ 

 5.1.3 รายได�จากการจําหน6ายผลผลิต ค6าเปGาหมาย  

ผลการดําเนินงาน 5,450 บาท  (เนื่องจากใช�พื้นที่ไม6

เต็มประสิทธิภาพ) และพืชบางส6วนไม6ได�จําหน6าย 

เนื่องจากปลูกไว�เพื่อเป7นแนวกันชนตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย+ 

  
  

6. ผลการดําเนินงาน 

 1. ปรับปรุงพื้นที่ โดยมีการนําดินบางส6วนออกจาก

พื้นที่ เนื่องจากเป7นกองดิน (พื้นที่ประมาณ 750 ตาราง

เมตร) แบ6งเป7น 2 โซน คือ โซนโต�ะปลูกผัก จํานวน 13 

โต�ะ และแปลงปลูกผัก จํานวน 12 แปลง 

 2. ประสานงาน จัดซื้อโต�ะปลูกผัก ขนาด 2 x 7 เมตร 

แบบมีโครงหลังคาเคลื่อนย�ายได� จํานวน 13 หลัง 

จากนั้น จึงดําเนินการประกอบ และตดิตั้งในพื้นที่ ซึ่ง

ในการจัดซื้อได�ขอระบบน้ําในแต6ละโต�ะปลูกด�วย 

 3. จัดทําแปลงปลูก ขนาด 1 x 7 เมตร จํานวน 12 

แปลง เพื่อปลูกผักยืนต�น  

 4. ส6วนกลางจัดทําระบบน้ํา (ติดตัง้ถังสํารองน้ําและปNSม

น้ํา) จากนั้นดําเนินการต6อระบบน้ําจากส6วนกลางมายัง

โต�ะปลูกและแปลงปลูก โดยได�รับความร6วมมือจาก

กลุ6ม Young smart farmer จังหวัดเพชรบุรี ในการวาง

ระบบน้ําและ ให�ความรู�กับนักศึกษาของสาขาวิชา

เกษตรศาสตร+ ที่ช6วงงานในระหว6างเหตุการณ+โควิด-19 

 4. ดําเนินการปรับปรุงแปลงปลูก และวัสดุปลูก

สําหรับโต�ะปลูก 

 5. ดําเนินการปลูกผักแต6ละชนิด และจําหน6าย เน�น

การผลิตแบบไม6ใช�สารเคมี และมนีักศึกษาจ�างงาน 2 

คน และบัณฑิตจ�างงาน หมุนเวียนมาทํางานในแปลง 

7. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

 16.1 ได�แนวทางการผลิต

ผักอินทรีย+ตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย+แบบมีส6วน

ร6วม (PGS) : ผักยกโต�ะกาง

มุ�ง และแปลงปลูกปกต ิ

 16.2 เป7นแหล6งเรียนรู�และ

ศึกษาดูงานสําหรับผู�ที่

สนใจเข�าเยีย่มชมอย6าง

ต6อเนื่อง เกิดการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู�ซึ่งกัน

และกัน   

 16.3 เครือข6ายความ

ร6วมมือที่เกิดขึ้น ทําให�มี

การแลกเปลี่ยนรู�กัน และ

เผยแพร6สู6นักศึกษาที่

ปฏิบัติงานด�วย 

 16.4 ผลผลติที่ได�จากฐาน

เรียนรู�ได�นํามาใช�สําหรับ

การเรยีนการสอนใน

รายวิชาอื่น ๆ เช6น วิชา

วิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว 

 16.5 การจําหน6ายผลผลิต

ที่ได�ควรมีหน6วยงานกลาง

เข�ามาดําเนินการ  

 18.1 ด�าน

การตลาดในการ

จําหน6ายผลผลิต  

 18.2 แรงงานใน

การทํางาน 

เสียเวลาและ

แรงงานในการขน

ย�ายวัสดมุาทําปุIย

หมัก 

9.1 ศูนย+เรียนรู�

และฐาน

เรียนรู�ต6าง ๆ 

จะดําเนินการ

อยู6ได� ต�องมี

ความร6วมมือ

จากทุก

หน6วยงานที่

เกี่ยวข�อง เช6น 

ด�านการ

ประชาสมัพัน

ธ+ การตลาด 

รวมถึงควรมี

บุคลากรที่จะ

มาทํางาน

ประจําในศูนย+

เรียนรู�ฯ ด�วย 

9.2 อาจารย+

ควรทําหน�าที่

ให�คําปรึกษา

ในการทํางาน 

ไม6ใช6

ผู�ปฏิบัติงาน 

7. การปลูกพืชอาหารสัตว+เพื่อช6วยเหลือและ

บรรเทาความทุกข+ยากของครอบครัวนักศึกษา

    5. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

5.1 เชิงปริมาณ 
    

6. ผลการดําเนินงาน 

 6.1 จ�างนักศึกษาในการเตรียมพื้นที่ ท6อนพันธุ+ ปลูกพืช

ลักษณะการเจริญเติบโต

ของ ผลผลิต และคุณค6า

พื้นที่ปลูกหญ�ามี

จํานวนน�อยมาก  

เนื่องจาก

แปลงหญ�ามี



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ผู�ที่ได�รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโค

วิด-19    

1. กิจกรรม การปลูกพืชอาหารสัตว+เพื่อ

ช6วยเหลือและบรรเทาความทุกข+ยากของ

ครอบครัวนักศึกษาผู�ที่ 

ได�รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโค

วิด-19    

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 2.1 เพื่อช6วยเหลือการจัดหาพืชอาหารสตัว+ 

และวัตถุดบิสําหรับสตัว+เคี้ยวเอื้องให�กับ

เกษตรกรผู�ที่ได�รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-
19 

 2.2 เพื่อช6วยเหลือเกษตรกรหรือนักศึกษาโดย

การจ�างงานในการปลูกพืชอาหารสัตว+  

 2.3 เพื่อจําหน6ายพืชอาหารสัตว+ให�เป7นรายได�

ให�แก6นักศึกษาระหว6างการศึกษาเล6าเรยีน 

 

    5.1.1 จํานวนหญ�าเนเปKยร+สับ ค6าเปGาหมาย จํานวน 

10 ตัน ผลการดําเนินงาน จํานวน 5,600 กิโลกรัม            

    5.1.2 จํานวนหญ�าหวานสบั ค6าเปGาหมาย จํานวน 

500 กิโลกรัม ผลการดําเนินงาน จํานวน  475 

กิโลกรมั               

อาหารสตัว+ ซึ่งได�แก6 หญ�าเนเปKยร+ปากช6อง 1 และหญ�า

หวาน พื้นที่ปลูกในฟาร+มสัตว+เคี้ยวเอื้อง สาขาวิชาสัตว

ศาสตร+  

 6.2 ดําเนินการปลูกหญ�า และดูแลบํารุง ตลอดจนการ

เก็บเกี่ยวตามอายุการตัดที่เหมาะสม  

 6.3 ดําเนินการแจกจ6ายหญ�าที่ปลกูได� 

 ดําเนินการปลูกหญ�าเนเปKยร+ปากช6อง 1 เพิ่มเติม

จํานวน 2 แปลง และมหีญ�าเนเปKยร+ปากช6อง 1 แปลง

เดิมจํานวน 1 แปลง ซึ่งในช6วงเดือนเมษายน ถึงเดือน 

กรกฎาคม 2563 ตัดหญ�าเนเปKยร+ และทําท6อนพันธุ+จาก

แปลงเดิมในการจําหน6ายให�กับเกษตรกร  

 หญ�าหวานมีแปลงเดิมอยู6 จํานวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 

171 ตารางเมตร ซึ่งในช6วงเดือน เมษายน ถึงเดือน

กรกฎาคม 2563 ได�ตัดหญ�า และทําท6อนพันธุ+จากแปลง

เดิมในการจําหน6ายให�กับเกษตรกร ซึ่งมีการปลูกหญ�า

หวานเพิ่มเตมิอีกจํานวน 1 แปลง  

 

 

ทางโภชนะของหญ�าหวาน 

ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุร ี

 จํานวนน�อย 

จึงควรปรับ

รูปแบบจาก

การปลูกเพื่อ

การจําหน6าย

มาเป7นการ

นํามาใช�เลี้ยง

สัตว+เองภายใน

ฟาร+ม โดยมี

การคํานวณ

ปริมาณหญ�าที่

ผลิตได�ให�

เหมาะสมกับ

จํานวนสัตว+ที่

จะเลีย้ง เช6น 

การเลีย้งแพะ

ขุน 

8. กิจกรรม การช6วยเหลือและบรรเทาความ

ทุกข+ยากของเกษตรกรผู�ที่ได�รับผลกระทบจาก

การระบาดของไวรสัโควิด-19   (แหล6งเรียนรู�

เห็ดเศรษฐกิจ) 

1. โครงการ/กิจกรรม การช6วยเหลอืและ

บรรเทาความทุกข+ยากของเกษตรกรผู�ที่ได�รับ

ผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19   

(แหล6งเรียนรู�เห็ดเศรษฐกิจ) 

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 2.1 เพื่อช6วยเหลือด�านการผลิตเห็ดให�กับ

เกษตรกรผู�ที่ได�รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-
19  

 2.2 เพื่อช6วยเหลือเกษตรกรโดยการจ�างงานใน

การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 

 2.3 เพื่อส6งเสริมให�เกษตรกรสามารถผลติเห็ด

เพื่อจําหน6ายหรือบริโภคเอง 

3. เปGาหมายเชิง

ผลผลติ (Output) ผลิต

เห็ดเศรษฐกิจ 3 ชนิด  

และผลิตก�อนเชื้อเห็ด 

2500 ก�อน 

4. เปGาหมายเชิง

ผลลัพธ+ (Outcome) .

ผลผลติเห็ดสด จํานวน 

3 ชนิด ไม6น�อยกว6า 600 

กิโลกรมั/รอบการผลิต 

5.1 เชิงปริมาณ 

 5.1.1 ก�อนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจพร�อมเป�ดดอกจํานวน 3 

ชนิด (ได�แก6 เห็ดนางรมดํา เห็ดนางฟGาภูฐาน และ

เห็ดหูหนู จํานวน 4,500 ก�อน) ค6าเปGาหมาย ผลผลิต

ไมน�อยกว6า 600 กิโลกรัม/ รอบการผลิต (3 เดือน) 

คิดเป7นจํานวนเงินไม6น�อยกว6า 30,000 บาท ผลการ

ดําเนินงาน ผลผลิตเห็ด 3 ชนิด จํานวน 279.35 

กิโลกรมั (เห็ดนางรมดําได� 104.6 กิโลกรมัเห็ดนางฟGา

ภูฐานได� 92 กิโลกรมัและเห็ดหูหนูได� 82.75 

กิโลกรมั)/รอบการผลิต (3 เดือน) คิดเป7นเงิน 13,140 

บาท 

 5.1.2 การผลิตก�อนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ เห็ด

นางรมดํา เห็ดนางฟGา ภูฐาน และเห็ดหูหนู ค6า

เปGาหมาย เห็ดนางรมดํา 900 ก�อน เห็ดนางฟGาภูฐาน

600 ก�อน และเห็ดหูหนู 1,000 ก�อน รวมทั้งหมด 2,500 

ก�อน ผลการดําเนินงานจํานวน 2,500 ก�อน(เห็ด

นางรมดํา 1000 ก�อน จําหน6ายไม6ได�เห็ดนางฟGาภูฐาน 

700 ก�อน จําหน6ายได� 100 ก�อน และเห็ดหูหนู  800 
    

ได�ดําเนินการเป7นที่เรียบร�อยแล�ว และดําเนินการ

เบิกจ6ายตามยอดเงินที่ได�รับอนุมัตเิสร็จแล�วตั้งแต6เดือน

กรกฎาคม 2563  

7. องค+ความรู�และบทเรยีน

ที่ได�รับจากการดาํเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

 7.1 ได�องค+ความรู�ในการใช�

เทคโนโลยีในการผลติเห็ด

เศรษฐกิจ 

    7.2 ได�เป7นแหล6งเรียนรู� 

เทคโนโลยีการผลติเห็ด

เศรษฐกิจ  1. เห็ดนางรม

ดํา 2 . เห็ดภูฐาน และ3. 

เห็ดหูหนู 

    7.3 เป7นบทเรียนเรื่อง

การใช�เทคโนโลยีในการ

ผลิตเห็ดและระบบ

โรงเรือนเป�ดดอกใน

รายวิชาการผลติเห็ด 

1. ก�อนเชื้อเห็ดหู

หนูที่รับซื้อมา

จากแหล6งผลิต

บ�านสามเรือน 

อําเภอหนองหญ�า

ปล�องมีการ

ปนเปTOอนเชื้อโรค

ทําให�ต�องคัดทิ้ง

ไม6สามารถเป�ด

ดอกได�ถึงร�อยละ 

33 จึงทําให�ได�ผล

ผลิตต่ํากว6า

เปGาหมาย 

2. ด�านแรงงาน

เนื่องจากฐาน

เรียนรู�เทคโนโลยี

การผลิตไม6ได�รับ

การสนับสนุน

ความยั่งยืน

ของการ

ดําเนินงานให�

โครงการมีการ

พัฒนา

ต6อเนื่องต�อง

ได�รับความ

ร6วมมือ การ

ประชาสมัพัน

ธ+การ

สนับสนุนและ

ส6งเสริมจาก

โครงการ

ยุทธศาสตร+

การพัฒนา

ท�องถิ่นตาม

ศาสตร+

พระราชา



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ก�อนจําหน6ายไม6ได�)  สําหรับก�อนที่จําหน6ายไม6ได� 

ส6วนหนึ่งทําการเป�ดดอก ส6วนที่เหลือเก็บทิ้งเป7นก�อน

เสีย 

 5.1.3 เกษตรกร หรือศิษย+เก6ามรีายได�จากการจ�าง

งาน ค6าเปGาหมาย จํานวน 2 คน ผลการดาํเนินงาน 

ไม6มี(มศีิษย+เก6าหมุนเวียนตามฐานมาช6วยครึ่งวัน

เฉพาะเวลาราชการเท6านั้น) 

 5.1.4 จํานวนผลผลิตที่แจกให�ผู�ที่ได�รับผลกระทบจาก

ไวรัสโควิด-19 ค6าเปGาหมาย 5%ของผลผลติ ผลการ

ดําเนินงาน จํานวนผลผลติที่แจกให�ผู�ที่ได�รับ

ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19ส6วนใหญ6ให�กับนักศึกษา

ที่มาช6วยงาน 

ศิษย+เก6าและ

นักศึกษาจ�างงาน

สําหรับการ

ดําเนินงานในครั้ง

นี้    

3. การตลาดใน

การจําหน6าย

ผลผลติ ขาดการ

ประสานงานการ

ประชาสมัพันธ+

และความร6วมมือ

ที่ดี 

ด�วยดีและ

สม่ําเสมอ 

9. กิจกรรม แปรรูปผลติผลทางการเกษตรและ

บรรจุภัณฑ+ 

1. โครงการ/กิจกรรม แปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตรและบรรจุภณัฑ+ 

2. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

  2.1 แปรรูปผลผลิตจากโครงการฯเพื่อ

จําหน6ายและสร�างรายได�ให�กับโครงการและ

แจกผู�ได�รับผลกระทบ 

  2.2 เพื่อช6วยเหลือเกษตรกรโดยการจ�างงาน

ในการแปรรูปอาหาร  

 2.3 เพื่อเป7นการสร�างอาชีพและรายได�ให�กับ

ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี

      

    

ใช�ผลิตภณัฑ+ในโครงการและจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ+

เพื่อใช�ในการแปรรูปผลิตภัณฑ+และบรรจุภณัฑ+ที่ใช�ใน

โครงการได�แก6 บรรจุภัณฑ+สําหรับไข6 ปุIยหมักรักษ+โลก 

ถุงสําหรับผัก ถุงหิ้วโลโก�ศูนย+จํานวน 3 ขนาด และโล

โก�  โลโก�ได�แก6 สลัด ไข6 ปลา เห็ด ผักไมโครกรีน กล�วย

ทอดสุญญากาศ โดยแปรรูปผลิตภณัฑ+เพื่อจําหน6ายใน

โครงการ ระยะเวลา มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 

ได�กระบวนได�แปรรปูที่

เป7นมาตรฐาน 

เนื่องจาก

ช6วงเวลาจัด

กิจกรรมเกิดการ

แพร6ระบาดของ

เชื้อไวรัส โควิด-

2019 จึงทํางดการ

จัดกิจกรรม

ทั้งหมด 

 9.1 เนื่องจาก

ไม6มีแรงงานใน

การแปรรปูจึง

ทําให�หยุดการ

ดําเนิน

โครงการ 

 9.2 อาจารย+

ผู�รับผิดชอบ

โครงการ

จะต�องเป7น

ผู�ผลิต 

จําหน6ายและ

ดําเนินการ

ขายเองจึงทํา

ให�ไม6ได�แปร

รูปทุกวัน 

เพราะจะต�อง

ทํางานประจํา 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุมืออาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู�เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (750,000) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 

บุคลากรสายสนับสนุนที่เข�าร6วมโครงการ   ได�
พัฒนาศักยภาพ  สามารถนําความรู�ใหม6/องค+
ความรู�ใหม6 ๆ จากการฝ>กอบรมมาใช�ในการ
วางแผนการดําเนินงาน มีความรู� ความเข�าใจ

      750,000.00 387,024.00 ได�ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมบรรยาย เรื่องกฎหมายปกครองสําหรบั

บุคลากรสายสนับสนุน 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สามารถ
วิเคราะห+แผน สรุปผลการดําเนินงาน และ
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานได�อย6างมี
ประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรมอบรมสัมมนาผู�รบัทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี 

3. กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ

งานสารบรรณ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข�าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (150,000) สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 

กิจกรรมย6อยที่ 1 สมัมนาเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร+ตามบริบทโครงสร�าง
ใหม6ให�สอดคล�องกับเกณฑ+การประเมิน
คุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร+
มหาวิทยาลยัสู6การปฏิบัติ” 

 

วัตถุประสงค+ 
1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร+ของสํานักงาน
อธิการบดีตามโครงสร�างใหม6และเกณฑ+การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาใหม6 ให�สอดคล�อง
กับแผนยุทธศาสตร+ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2560 - 2564 

2. เพื่อสร�างโอกาสและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ+ให�บุคลากรสายสนับสนุนได�
เรียนรู� ได�ศึกษาดูหน6วยงานที่มคีวามเป7นเลิศ
ด�านการพัฒนามหาวิทยาลยัสีเขียว และนํา
ความรู�ไปพัฒนาอันจะนําไปสู6ความเข�มแข็งใน
การบริหารงานและแก�ไขปNญหาต6อไป 

เปGาหมายเชิงผลผลติ 

(Output)  

แผนยุทธศาสตร+

สํานักงานอธิการบดี 

ระยะ 5 ปK (พ.ศ. 2563 - 

2567) 

เปGาหมายเชิงผลลัพธ+ 
(Outcome)  

สํานักงานอธิการบดมีี

แผนยุทธศาสตร+ที่มี

นํามาใช�ในการ

ขับเคลื่อนงานได�อย6าง

มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดําเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ 

   1. สํานักงานอธิการบดี  ได�ทบทวนการปฏิบัติงาน 

และทบทวนแผนยุทธศาสตร+ของสาํนักงาน

อธิการบดี ระยะ 5 ปK (พ.ศ. 2560 - 2564) เปGาหมาย 1 

ครั้ง / ผลการดาํเนินงาน  มีการทบทวนแผน 1 ครั้ง 

ระหว6างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 

2. เชิงคุณภาพ 

   1. บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี ได�แลกเปลี่ยน

ข�อคิดเห็น 

ในการจัดทํากลยุทธ+การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร+

ของสํานักงานอธิการบด ี

   2.  บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี ได�

แลกเปลีย่น 

ประสบการณ+กับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลยั 

เพื่อเสรมิสร�างประสบการณ+และจุดประกาย

ความคิดในการเรียนรู�และพัฒนาต6อ 

    เปGาหมาย แผนการดาํเนินงานด�านต6างๆ ของ

สํานักงานอธิการบดไีม6น�อยกว6า 4 แผน / ผลการ

ดําเนินงาน ได�จํานวนแผนดังนี้ 1) แผนยุทธศาสตร+

สํานักงานอธิการบดี 2) แผนบริหารความเสี่ยง 3) 

แผนกลยุทธ+การเงิน 4) แผนปฏิบัตริาชการประจําปK 

3. เชิงเวลา กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด เปGาหมาย พฤศจิกายน 2562 / ผลการ

ดําเนินงาน 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 

 

งบประมาณ  ได�รบัจัดสรร  385,180  บาท เบิกจ6าย

จริง 292,990 บาท 

150,000.00 92,428.00 ผลการดําเนินงาน ได�จัดทําแผน 

1. แผนกลยุทธ+สํานักงานอธิการบด ี

2. แผนบริหารความเสีย่งสํานักงานอธิการบด ี

3. แผนกลยุทธ+ทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี  
 

ด�านความพึงพอใจได�มรีายงานสรปุผลโครงการความ

พึงพอใจของผู�เข�าร6วมโครงการประชุมปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ+ สาํนักงานอธิการบดี ตามบริบท

โครงสร�างใหม6ให�สอดคล�องกับเกณฑ+การประเมิน

คุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร+มหาวิทยาลัยสู6

การปฏิบัต ิระหว6างวันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2562 ณ 

โรงแรมเดอฮักโฮเทลแอนด+เรสซิเดนซ+ และ

มหาวิทยาลยัแม6ฟGาหลวง จังหวัดเชียงราย ได�รับการ

ตอบแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 41 ชุด  สรปุได�ดังนี้ 

 การทบทวนแผนยุทธศาสตร+ตามบริบทโครงสร�างใหม6

ให�สอดคล�องกับเกณฑ+การประเมนิคุณภาพการศึกษา

และแผนยุทธศาสตร+มหาวิทยาลยัสู6การปฏิบัติ  

 บุคลากรสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีที่เข�าร6วมความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมโครงการ

ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ+ สํานักงาน

อธิการบดี ตามบริบทโครงสร�างใหม6ให�สอดคล�องกับ

เกณฑ+การประเมินคุณภาพการศึกษาและแผน

ยุทธศาสตร+มหาวิทยาลัยสู6การปฏบิัติ พบว6า มี

บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 41 คน จํานวน

ผู�เข�าร6วมอบรมโดยเรียงลาํดับจากมากไปน�อย ได�แก6 

กองกลาง ร�อยละ 43.90 รองลงมาคือ กลุ6มงานพัฒนา

กายภาพภูมสิถาปNตย+และสิ่งแวดล�อม ร�อยละ 14.63 

กองพัฒนานักศึกษา ร�อยละ 12.20  กองนโยบายและ

แผน ร�อยละ 9.76  ศูนย+พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ+ 

ศูนย+กีฬาและนันทนาการ และหน6วยตรวจสอบภายใน 

ร�อยละ 4.88 ศูนย+เทคโนโลยดีิจิทัลและศูนย+ทดสอบ

 ปNญหาและ

อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

มีความคลาด

เคลื่อนในการ

คํานวณระยะทาง 

ทําให�คํานวณ

ค6าใช�จ6ายไปไม6

เพียงพอ 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

มาตรฐานฝKมือแรงงาน ร�อยละ 2.44 ตามลาํดับ 

         ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมโครงการประชุม

ปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ+ สํานักงานอธิการบดี 

ตามบริบทโครงสร�างใหม6ให�สอดคล�องกับเกณฑ+การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร+

มหาวิทยาลยัสู6การปฏิบัติ โดยรวมทั้ง 2 ด�านพบว6า

ความพึงพอใจความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมโครงการ

ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ+ สํานักงาน

อธิการบดี ตามบริบทโครงสร�างใหม6ให�สอดคล�องกับ

เกณฑ+การประเมินคุณภาพการศึกษาและแผน

ยุทธศาสตร+มหาวิทยาลัยสู6การปฏบิัติ  โดยรวมทั้ง 2 

ด�าน มีค6าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู6ในระดับมาก เท6ากับ ( 

= 4.29) โดยเรียงตามลําดับมากที่สดุ ได�แก6 ด�านการ

จัดการดาํเนินงาน ( =4.30) ด�านการดําเนินงานจัดทํา

แผน ( =4.27) ตามลําดับ 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 26 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารจัดการระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันสู6การเป7นมหาวิทยาลัยสีเขียว (470,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ6มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปNตย+และสิ่งแวดล�อม) 

1.1 เพื่อนําน้ําทิ้งภายในมหาวิทยาลัยมาใช�ใน
การปลูกพืชแบบอคาโปนิกส+ที่ปราศจาก
สารเคม ี

1.2 เพื่อนําโครงการมาใช�เป7นหนึ่งในตัวชี้วัด
ด�านคุณภาพน้ําและด�านงานวิจัยเพื่อการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว� 

เพื่อเป7นแหล6งศึกษา

เรียนรู�สําหรับ

นักศึกษาและสามารถ

นําไปใช�ในการบูรณา

การกับการเรียนการ

สอนในรายวิชาของ

สาขาวิชาชีววิทยา 

และเป7นตัวชี้วัดการ

ประเมินมหาวิทยาลัย

สีเขียว 

4.1 เชิงปริมาณ  

- มีจํานวนนักศึกษาเข�ารวมโครงการ เปGาหมาย ร�อย

ละ 70 / ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 70 

- ได�พืชผลผลิตในโครงการ เปGาหมาย ร�อยละ 50 / 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 50 

- สามารถประหยดัค6าไฟฟGาจากการใช�ระบบพลังงาน

แสงอาทิตย+ เปGาหมาย ร�อยละ 70 / ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 70 

4.2 เชิงคุณภาพ  

- นําไปใช�บูรณาการกับการเรียนการสอน เปGาหมาย 

1 รายวิชา / ผลการดําเนินงาน 1 รายวิชา 

4.3 เชิงเวลา  

- กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด 30 

สิงหาคม 2563 

4.4 เชิงงบประมาณ  

- ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับ  อนุมตัิ 

จํานวน 350,000 บาท 

350,000.00 350,000.00 จากผลการดําเนินโครงการดังกล6าวสามารถนํามาใช�

เป7นโครงการต�นแบบเพื่อใช�ในการปลูกพืชแบบไม6ใช�

ดินในรูปแบบชีวภาพซึ่งปราศจากสารเคมี และ

สามารถนําไปปรับใช�กับระบบพลงังานแสงอาทิตย+ ทํา

ให�สามารถลดต�นทุนด�านพลังงานได� และยังสามารถ

นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนให�แก6นักศึกษา 

ซึ่งการดําเนินโครงการดังกล6าวนํามาใช�เป7นคะแนนชี

วัดสําหรับการประเมินมหาวิทยาลยัสีเขียวประจําปK 
2563 

สามารถนําเอารูปแบบของ

การดําเนินโครงการ

ดังกล6าวมาประยุกต+ใช�ใน

การปลูกพืชหลายชนิด 

โดยผสมผสานกับการเลี้ยง

ปลาและระบบไฟฟGา

พลังงานแสงอาทิตย+ ซึ่ง

สามารถผลักดันให�เป7น

ต�นแบบแก6นักศึกษาหรือ

เกษตรกรที่สนใจต6อไปใน

อนาคต 

การดําเนินการ

เบิกจ6ายค6อนข�าง

ล6าช�า ทําให�การ

ดําเนินโครงการ

เป7นไปอย6างล6าช�า 

- 

กิจกรรมที่ 2 โครงการอนุรักษ+น้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในมหาวิทยาลัย (400,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ6มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปNตย+และสิ่งแวดล�อม 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
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เบิกจ าย 
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กิจกรรมย6อยที่ 1  

1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

1. ติดตั้งระบบเครื่องเติมอากาศแบบใต�น้ํา  

2. ติดตั้งเครื่องตีอากาศ 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผนที่

กําหนดไว� 

สามารถนําน้ําเสีย

กลับมาใช�ประโยชน+ได�  

เป7นแหล6งเรียนรู�ด�าน

การจัดการน้ํา ผลักดัน

มหาวิทยาลยัเข�าสู6

มาตรฐาน

มหาวิทยาลยัสีเขียว 

4.1 เชิงปริมาณ 

- ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อนําน้ํามาใช�

ประโยชน+  เปG�าหมาย  / ผลการดําเนินงาน  

- แหล6งน้ําเสียที่ได�รับบําบัดเพื่อนําไปใช�ประโยชน+  

เปG�าหมาย  / ผลการดําเนินงาน  

-  แหล6งเรียนรู�ต�นแบบการปรับปรงุคุณภาพน้ํา  เปG�า

หมาย  / ผลการดําเนินงาน  

4.2 เชิงคุณภาพ 

-  คุณภาพน้ําดีขึ้นภายหลังการปรบัปรุงคุณภาพ  

เปG�าหมาย  / ผลการดําเนินงาน  

-  ผู�เข�าร6วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน+  เปG�า

หมาย  / ผลการดําเนินงาน  

4.3 เชิงระยะเวลา  ไตรมาส 4 

4.4 เชิงงบประมาณ 30,000 บาท 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจ6าย

จริง  30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

400,000.00 389,400.00 ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ํา และนําตัวอย6างน้ําที่ได�

จากการบําบัดส6งตรวจวิเคราะห+คณุภาพน้ําหลังการ

บําบัดไปช6วงระยะเวลาหนึ่ง  

1. การบําบัดน้ําเสยีเพื่อ

นํามาใช�ประโยชน+  

2. แหล6งเรยีนรู�ต�นแบบการ

บําบัดน้ําเสีย 

    

กิจกรรมย6อยที่ 2  

1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

- นําน้ําเสียที่ได�จากการบําบัดมารดสนามหญ�า

และสวนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผนที่

กําหนดไว� 

สามารถนําน้ําเสีย

กลับมาใช�ประโยชน+ได� 

เป7นแหล6งเรียนรู�ด�าน

การจัดการน้ํา และ

ผลักดันมหาวิทยาลัย

เข�าสู6มาตรฐาน

มหาวิทยาลยัสีเขียว 

4.1 เชิงปริมาณ 

- ระบบการนําน้ําเสียกลับมาใช�ใหม6 เปG�าหมาย 2 

ระบบ / ผลการดําเนินงาน 2 ระบบ 

- ระบบนําน้ําเสยีที่ได�จากการปรับปรุงมารดสนาม

หญ�า เปG�าหมาย 4 ระบบ / ผลการดําเนินงาน 4 

ระบบ 

- ระบบนําน้ําเสยีที่ได�จากการปรับปรุงมารดสวน  

เปG�าหมาย 3 แหล6ง / ผลการดําเนินงาน 3 แหล6ง 

- จํานวนพื้นที่ที่นําน้ําเสียกลับมาใช�ประโยชน+ เปG�า

หมาย 4 พื้นที่ / ผลการดําเนินงาน 4 พื้นที่ 

- ขนาดของพื้นที่ที่นําน้ําเสียกลับมาใช�ประโยชน+ เปG�า

หมาย 3.5 ไร6  / ผลการดาํเนินงาน 3.5 ไร6 

- แหล6งเรียนรู�การนําน้ําเสียกลับมาใช�ใหม6 เปG�าหมาย 

1 แหล6ง  / ผลการดําเนินงาน 1 แหล6ง 

4.2 เชิงคุณภาพ 

- ผู�มสี6วนได�เสียมีความพึงพอใจ เปG�าหมาย ร�อยละ 80 

/ ผลการดาํเนินงาน ร�อยละ 80 

- ผู�เข�าร6วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน+ เปG�า

หมาย ร�อยละ 80 / ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80 

    ดําเนินกิจกรรมโดยนําติดตั้งระบบน้ําเพื่อนําน้ําที่ได�

จากบําบัดจากบ6อต6างๆมาใช�ในการรดสนามหญ�าและ

สวนต6างๆในมหาวิทยาลัยได�แก6 ได�แก6  

1) สนามหญ�าและแปลงไม�ประดับด�านหน�าปGาย

มหาวิทยาลยั พื้นที่ 504 ตารางเมตร   

2) สวนทางเข�ามหาวิทยาลยั (แนวต�นหาง   นกยูง) 

พื้นที่ 75  ตารางเมตร   

3) สนามหญ�าและสวนทางเข�าอาคารเพชรน้ําหนึ่ง 

พื้นที่ 531  ตารางเมตร        

4) สนามหญ�าด�านหลังปGายมหาวิทยาลัย พื้นที่ 500 

ตารางเมตร  

5) สนามหญ�าด�านหน�าอาคารเรือนไทย พื้นที่ 860 

ตารางเมตร 

1. การบําบัดน้ําเสยีเพื่อ

นํามาใช�ประโยชน+ในการ

รดสนามหญ�าและสวน  

2. แหล6งเรยีนรู�ระบบน้ําใน

สนามหญ�าและสวน 

    



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

4.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3 

4.4 เชิงงบประมาณ 200,000 บาท 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 200,000 บาท เบิกจ6าย

จริง  200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

กิจกรรมย6อยที่ 3 ปรับปรุงคุณภาพน้ําและ

นํามาใช�ประโยชน+ (ครภุัณฑ+) 

1.วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

- ติดตั้งระบบเครื่องเตมิอากาศแบบใต�น้ํา  

- ติดตั้งเครื่องตีอากาศ 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผนที่

กําหนดไว� 

สามารถนําน้ําเสีย

กลับมาใช�ประโยชน+ได�  

เป7นแหล6งเรียนรู�ด�าน

การจัดการน้ํา ผลักดัน

มหาวิทยาลยัเข�าสู6

มาตรฐาน

มหาวิทยาลยัสีเขียว 

4.1 เชิงปริมาณ 

   1.ระบบการปรบัปรุงคุณภาพน้ําเพื่อนําน้ํามาใช�

ประโยชน+ เปG�าหมาย 1 ระบบ  / ผลการดาํเนินงาน 1 

ระบบ  

   2.แหล6งน้ําเสียที่ได�รับบําบัดเพื่อนําไปใช�ประโยชน+ 

เปG�าหมาย 2 แหล6ง / ผลการดําเนินงาน 2 แหล6ง 

  3. แหล6งเรียนรู�ต�นแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปG�า

หมาย 1 แหล6ง / ผลการดําเนินงาน 1 แหล6ง 

4.2 เชิงคุณภาพ 

   1. คุณภาพน้ําดีขึ้นภายหลังการปรับปรุงคุณภาพ 

เปG�าหมาย ร�อยละ 50 / ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 50 

   2. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน+ เปG�า

หมาย ร�อยละ 80  / ผลการดาํเนินงาน ร�อยละ 80 

4.3 เชิงระยะเวลา ไตรมาส 4 

4.4 เชิงงบประมาณ 170,000 บาท 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 170,000 บาท เบิกจ6าย

จริง  170,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

    จ�างทําระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 2 ชุด ประกอบด�วย 

เครื่องเติมอากาศแบบใต�น้ํา jet  aerator เครื่องตีอากาศ

แบบ paddle wheel  

1. การบําบัดน้ําเสยีเพื่อ

นํามาใช�ประโยชน+  

2. แหล6งเรยีนรู�ต�นแบบการ

บําบัดน้ําเสีย 

    

กิจกรรมที่ 3 โครงการบริหารจัดการขยะและของเสยีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อความยั่งยืน (500,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ6มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปNตย+และสิ่งแวดล�อม)  
กิจกรรมย6อยที่ 1 การเพิ่มมลูค6าปุIยหมักจาก
ขยะอินทรีย+ด�วยวิธีการอัดเม็ด 

1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

 1) เพื่อนําปุIยหมักที่ได�จากขยะอินทรีย+ใน
มหาวิทยาลยัมาอัดเม็ด 

 2) เพื่อส6งเสรมิให�มหาวิทยาลัย/ชุมชนมีการ
จัดการปุIยหมักอย6างเหมาะสม เพื่อลดปNญหา
ด�านเพื่อลดปNญหาด�านสิ่งแวดล�อม 

 3) เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
เป7นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 

  1) สามารถผลักดัน

มหาวิทยาลยัเข�าสู6

มาตรฐาน

มหาวิทยาลยัสีเขียว 

  2) สิ่งแวดล�อมภายใน

มหาวิทยาลยัมี

คุณภาพดีขึ้นดีขึ้น 

  3) ทําให�มหาวิทยาลัย

มีรายได�จากการ

ดําเนินโครงการ 

  4) เป7นต�นแบบในการ

สร�างรายได�ให�แก6

1) สิ่งแวดล�อมภายใน

มหาวิทยาลยัมี

คุณภาพดีขึ้น 

2) ทําให�มหาวิทยาลัยมี

รายได�จากการดําเนิน

โครงการ 

3) เป7นต�นแบบในการ

สร�างรายได�ให�แก6

บุคลากร นักศึกษา 

และเกษตรกร 

4.1 เชิงปริมาณ   

1. จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมโครงการ เปGาหมาย 40 

คน / ผลการดําเนินงาน 50 คน 

2. จํานวนบุคลากรที่เข�าร6วมโครงการ เปGาหมาย 10 

คน / ผลการดําเนินงาน 12 คน  

4.2 เชิงคุณภาพ   

1.ความสําเร็จของการทําปุIยหมักอัดเม็ด  เปGาหมาย 

ร�อยละ 80 / ผลการดาํเนินงาน ร�อยละ 80 

2.ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 

ร�อยละ 80 / ผลการดาํเนินงาน ร�อยละ 88 

3.ผู�เข�าร6วมกิจกรรมนําความรู�ไปใช�ประโยชน+ 

เปGาหมาย ร�อยละ 80 / ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80 

400,000.00 380,000.00         



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

บุคลากร นักศึกษา 

และเกษตรกร 

4.3 เชิงเวลา   

กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ภายใน

ไตรมาส 4 

กิจกรรมย6อยที่ 3 ธนาคารขยะแห6ง

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปKที่ 2 และ

การศึกษา Waste Flow analysis and Database 

1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

1.1 เพื่อให�นักศึกษานําความรู�และ

ประสบการณ+ที่ได�ไปประยุกต+ใช�กับการเรยีน

การสอนอย6างมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพื่อเป7นการรักษาสิ่งแวดล�อมและเป7นการ

ลดของเสียภายในมหาวิทยาลยั 

1.3 เพื่อส6งเสริมให�นักศึกษามีจติสาธารณะโดย

การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน+ 

1.4 เพื่อประเมินวัฏจักรของขยะที่เกิดขึ้น

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและจัดทํา

เป7นฐานข�อมูลเพื่อใช�ในการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต6างๆ 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว� 

เพื่อติดตามและ

ประเมินผลของการ

เกิดขยะภายใน

มหาวิทยาลยั เพื่อใช�

ในการบริหารจัดการ

ขยะอย6างถูกต�องต6อไป 

และเป7นตัวชี้วัดการ

ประเมินมหาวิทยาลัย

สีเขียว 

7.1 เชิงปริมาณ  

- จํานวนนักศึกษาที่เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 200 

คน / ผลการดําเนินงาน 200 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ  

- ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม 

เปGาหมาย ร�อยละ 80 / ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80 

- ร�อยละของผู�เข�าร6วมกิจกรรมมคีวามภูมิใจในการมี

จิตสาธารณะและได�บําเพ็ญประโยชน+แก6

มหาวิทยาลยั เปGาหมาย ร�อยละ 80 / ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80 

- ร�อยละของความรู� ความเข�าใจที่ผู�เข�าร6วมกิจกรรม

ได�รับจากกิจกรรม เปGาหมาย ร�อยละ 80 / ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 80  

7.3 เชิงเวลา  

- กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด 30 

สิงหาคม 2563 

7.4 เชิงงบประมาณ  

- ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไปตามที่ได�รับ  อนุมตัิ 

จํานวน 30,000 บาท 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 30,000 คงเหลือ 0 บาท 

       จากผลการดําเนินโครงการดังกล6าวทําให�นักศึกษา

สามารถนําความรู� และประสบการณ+ที่ได�รับไป

ประยุกต+ใช�ในการเรียนการสอนอย6างมีประสิทธิภาพ  

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเป7นผู�มีจติสาธารณะและ

พร�อมทําประโยชน+เพื่อส6วนรวมและยังสามารถติดตาม

และประเมินผลของการเกิดขยะภายในมหาวิทยาลยั 

เพื่อใช�ในการบริหารจัดการขยะอย6างถูกต�องต6อไปซึ่ง

การดําเนินโครงการดังกล6าวนํามาใช�เป7นคะแนนชีวัด

สําหรับการประเมินมหาวิทยาลัยสเีขียวประจําปK 2563 

สามารถติดตามและ

ประเมินผลของการเกิด

ขยะภายในมหาวิทยาลยั 

เพื่อใช�ในการบริหาร

จัดการขยะอย6างถูกต�อง

ต6อไปซึ่งการดําเนิน

โครงการดังกล6าวนํามาใช�

เป7นคะแนนชีวัดสาํหรับ

การประเมินมหาวิทยาลยั

สีเขียวประจําปK 2563 

  การให�เครดติแก6

นักศึกษาที่เข�า

ร6วมกิจกรรมจาก

ทางกองพัฒนา

นักศึกษาเป7นไป

อย6างล6าช�า 

ปรับปรุงการ

ให�เครดติแก6

นักศึกษาให�ไว

ขึ้น 

กิจกรรมที่ 4 ระบบไฟฟGาพลังงานแสงอาทิตย+ของมหาวิทยาลยั (300,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ6มงานพัฒนากายภาพ ภูมสิถาปNตย+และสิ่งแวดล�อม)  
กิจกรรมย6อยที่ 2 การออกแบบ และสร�าง
ระบบไฟฟGาพลังงานแสงอาทิตย+สาํหรับระบบ
บําบัดน้ําเสีย 1 ระบบ 

1. วัตถุประสงค+ 
- เพื่อออกแบบ และสร�าง ระบบไฟฟGาพลังงาน
แสงอาทิตย+สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนบรรลุเปGาหมาย

ตามแผนกําหนดไว�ที่ 

นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรมมีทักษะการ

ทํางานเป7นทีม มีความ

รับผิดชอบต6อตนเอง

และต6อส6วนรวมและมี

จิตสาธารณะ        

4. ตัวชี้วัด เปGาหมาย และผลการดาํเนินงาน 

4.1 เชิงปริมาณ 

- ระบบไฟฟGาพลังงานแสงอาทิตย+สําหรับระบบบําบัด

น้ําเสีย เปGาหมาย 1 ระบบ / ผลการดําเนินงาน 1 

ระบบ 

4.2 เชิงคุณภาพ 

- การประหยดัพลังงานไฟฟGาของมหาวิทยาลัย 

เปGาหมาย 7,200 หน6วย/ปK / ผลการดําเนินงาน 7,200 

หน6วย/ปK 

4.3 เชิงเวลา ไตรมาส 3 

600,000.00 595,990.00   นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ออกแบบและสร�างระบบไฟฟGาพลงังานแสงอาทิตย+

สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย ที่มีกําลงัการผลติไฟฟGา 4.0 

กิโลวัตต+ กําลังการปล6อยกระแสไฟฟGา 6.0 กิโลวัตต+ ใช�

เป7นกําลังไฟฟGาให�กับเครื่องตะบันน้ํา เครื่องเติมอากาศ

ในน้ํา บริเวณด�านข�างสถาบันวิจยัและส6งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงไฟส6องสว6าง และไฟส6องปGาย

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ตามภาพ 

 1. นักศึกษาและบุคลากร

ได�องค+ความรู�ด�านการ

ออกแบบ และสร�าง ระบบ

ไฟฟGาพลังงานแสงอาทิตย+

และพลังงานทดแทน 

สามารถนําไปต6อยอดเพื่อ

สร�างนวัตกรรมใหม6 

นําไปสู6การผลิตในเชิง

พานิชย+ 

 2. วิชาการออกแบบ

- - 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

4.4 เชิงงบประมาณ 300,000 บาท 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 300,000 บาท เบิกจ6าย

จริง 300,000 คงเหลืv 0 บาท 

เครื่องจักรกล วิชา

กลศาสตร+วิศวกรรม 2 

(พลศาสตร+) 

กิจกรรมที่ 5 โครงการการบูรณาการความรู�ด�านสิ่งแวดล�อม ทรัพยากร และการก6อให�เกิดความยั่งยืนมัน่คงภายในมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงสู6ชุมชนกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อมเพื่อการเป7นมหาวิทยาลัยสเีขียว (840,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ6มงานพัฒนากายภาพ ภูมสิถาปNตย+และสิ่งแวดล�อม)  
กิจกรรมย6อยที่ 1 

วัตถุประสงค+ 
1.1 เพื่อให�นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
ได�รับความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ+สิ่งแวดล�อม 

1.2  เพื่อให�นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลยัสามารถนําความรู�มาประยุกต+ใช�
ในการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ ที่เป7นประโยชน+
ต6อมหาวิทยาลัยและชุมชนท6องเที่ยว 

1.3  เพื่อสร�างเครือข6ายการกิจกรรมร6วมกัน
เพื่อมุ6งสู6การเป7นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

2.1 ดําเนินการจัด

กิจกรรมแล�วเสร็จ

ตามที่กําหนด 

2.2 ได�จํานวนผลงาน/

ชิ้นงานตามที่กําหนด 

2.3 นักศึกษามีความรู�

ความเข�าใจ และการ

นําความรู�ไปใช�

ประโยชน+ได�จริง 

3.1 เกิดผลสมัฤทธิ์จาก

การบูรณาการเรียน

การสอนแบบ PBL 

3.2 ได�รับชื่อเสียงจาก

การผลิตผลงานเข�า

ร6วมประกวด 

3.3 สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทศบาล

ตําบลหาดเจ�าสําราญ 

อ.เมือง และชุมชน

บ�านคลองหนึ่ง ตําบล

หนองจอก อ.ท6ายาง 

สามารถนําผลงานไป

ใช�ต6อยอดได�จริง 

4.1 เชิงปริมาณ 

- นักศึกษาผู�เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 70 คน / ผล

การดําเนินงาน นักศึกษาเข�าร6วมร�อยละ 100 

- วิดีโอเพื่อเข�าร6วมประกวด V l o g ท6องเที่ยว

คาร+บอนต่ํา ในประเด็น Low Carbon Contest : Vlog – 

The Journey 1 คลิป / ผลการดําเนินงาน ได�รับรางวัล

ชมเชยจากการประกวดระดับชาตจิากหน6วยงาน

องค+การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค+การ

มหาชน) (อบก.) 

- ชิ้นงานผลงานการผลติจากขยะ รีไซเคิลเพื่อ

มหาวิทยาลยัสีเขียวและแหล6งท6องเที่ยวสีเขียว

เปGาหมาย 46 ชิ้นงาน / ผลการดําเนินงาน การผลติ

ชิ้นงานจากวัสดุ/ขยะรไีซเคิล  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 ชิ้น , เครือ่งกรองน้ําจาก

วัสดุเหลือใช�มอบให�ชุมชนบ�านคลองหนึ่ง ตําบล

หนองจอก  อ.ท6ายาง จํานวน 10 อัน 

- ปGายรณรงค+รักษาสิ่งแวดล�อมมหาวิทยาลัยสีเขียว

เปGาหมาย 5 ปGาย / ผลการดําเนินงาน ปGายรณรงค+

ความรู�เกี่ยวกับสํานักงานสเีขียวตดิตั้ง ณ สํานักวิทย

บริการฯ เพื่อให�ความรู�แก6นักศึกษา บุคลากร และ

ป�ดบังพื้นที่ไม6สวยงามให�น6ามองมากขึ้น ปGายดังกล6าว

มีส6วนช6วยให�สํานักวิทยบริการฯ ได�รับการรับรอง

สํานักงานสีเขียวระดับเหรียญเงิน ปK พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ตามเกณฑ+ หมวดที่ ๒ การสื่อสารและการสร�าง

จิตสํานึก) 

- ปGายรณรงค+การอนุรักษ+สิ่งแวดล�อมในแหล6ง

ท6องเที่ยวชายหาด เปGาหมาย จํานวน 7 ปGาย / ผล

การดําเนินงาน เทศบาลตาํบลหาดเจ�าสําราญ อ.

เมืองได�นําปGายไปรณรงค+เรื่องการรักษาสิ่งแวดล�อม

ประเภทชายหาด การปGองกันตนเองจาก Covid-๑๙ 

และความปลอดภัยชายหาดแก6นักท6องเที่ยวและคน

760,000.00 614,069.95 โครงการดังกล6าวเป7นการบูรณาการร6วมกับรายวิชา

การพัฒนาการท6องเที่ยวอย6างยั่งยนื และการท6องเที่ยว

เชิงนิเวศ โดยใช�กระบวนการเรยีนรู�โดยใช�โครงงาน

เป7นพื้นฐาน (Project-based Learning) ประกอบด�วย 3 

กิจกรรมหลัก ได�แก6 การเรียนรู�เพื่อมหาวิทยาลัย 

ชุมชน และแหล6งท6องเที่ยว   

  ผลการดาํเนินงานแต6ละกลุ6มเปGาหมายที่กําหนดทําให�

นักศึกษาสามารถเรยีนรู�ผ6านการสบืค�น ทดลอง การ

แก�ปNญหา และการเรียนรู�ร6วมกันในกลุ6ม ทั้งนี้ 

เปGาหมายเพื่อการเรียนรู�ที่สามารถนําไปประยุกต+ใช�

เพื่อการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อม ผลการเรียนรู�โดยการบูร

ณาการกิจกรรมดังกล6าวร6วมกับพื้นที่ที่ศึกษา ทําให�

นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานที่สามารถนําไปใช�ได�จริง

ทั้งสํานักวิทยบริการฯ ชุมชน และแหล6งท6องเที่ยว 

ตลอดจนสามารถผลิตชิ้นงานเข�าร6วมประกวด

ระดับชาต ิโดยการประยุกต+ใช�ความรู�ที่เกี่ยวข�องกับ

สาขาวิชาที่เรียนและชุมชนท6องเที่ยว ทําให�ผลงานได�

สร�างชื่อเสียงให�กับมหาวิทยาลยั จากการประกวด

ประกวด V l o g ท6องเที่ยวคาร+บอนต่ํา ในประเด็น Low 

Carbon Contest : Vlog – The Journey ของ องค+การ

บริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) 

องค+ความรู�จากการผลิต

ชิ้นงานเพื่อมหาวิทยาลัย 

ชุมชนและแหล6งท6องเที่ยว 

รวมถึงผลงานคลิป

ประกวด 

1. เนื่องจาก

สถานการณ+โค

วิด-19 ทําให�ต�องมี

แนวทางในการลง

พื้นที่เพื่อความ

ปลอดภัยของ

นักศึกษาทําให�

การดําเนินงานไม6

แล�วเสร็จตามที่

กําหนดในไตร

มาสที่ 2 จึงได�ขอ

เลื่อนเป7นระยะที่ 
3-4 

2. การสร�างความ

เข�าใจร6วมกัน

เกี่ยวกับการผลิต

ชิ้นงานที่

นักศึกษายังไม6

เข�าใจ จึงต�องมี

การกํากับติดตาม

และสร�างความ

เข�าใจ ทําให�การ

ผลิตชิ้นงานล6าช�า  

ควรสนับสนุน

งบประมาณใน

การจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู�ด�วย

รูปแบบนี้อย6าง

ต6อเนื่อง 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

ในชุมชน เพื่อสร�างความตระหนักและการรับรู�

เกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษ+สิ่งแวดล�อม 

4.2 เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรม เปGาหมาย 

ร�อยละ ๘๐ / ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของ

ผู�เข�าร6วมกิจกรรมร�อยละ 87.60 (หรือ 4.38 ระดับ

มาก) 

- ความรู�ความเข�าใจของผู�เข�าร6วมกิจกรรมสามารถ

นําความรู�ไปใช�ประโยชน+ เปGาหมาย ร�อยละ 80 / ผล

การดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู�ผ6าน PBLร�อยละ 

88.60 (หรือ 4.43 ระดับมาก) 

4.3 เชิงเวลา ดําเนินกิจกรรมแล�วเสร็จตามไตรมาสที่ 
3.4 

กิจกรรมย6อยที่ 2  

วัตถุประสงค+ 

1.1 เพื่อเข�าร6วมโครงการ Green University 

ระดับชาต ิ

1.2 เพื่อผลักดันให�บุคลากรและนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยัตระหนักถึงการใส6ใจรักษ+

สิ่งแวดล�อม 

1.3  เพื่อเป7นแหล6งรวบรวมข�อมลู 

ประชาสมัพันธ+ และเผยแพร6ส6วนการจัด

โครงการ Green University ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี

website GreenU PBRU มี

การอัพเดทข�อมูลเป7น

ปNจจุบัน 

ได�รับการตรวจ

ประเมินจัดอันดับ 
Green University 

4.1 เชิงปริมาณ 

-  Website มีการอัพเดทข�อมูลตลอดปK เปGาหมาย 1 

เว็บไซต+ / ผลการดําเนินงาน 1 เว็บไซต+ 

4.2 เชิงคุณภาพ 

- มีการประชุมสัมพันธ+ เผยแพร6กิจกรรม Green 

University ของมหาวิทยาลยั เปGาหมาย ร�อยละ 80 / 

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 80 

- กิจกรรม Green University ของมหาวิทยาลัยได�รับ

การยอมรับจากบุคคลภายนอก เปGาหมาย ร�อยละ 80 

/ ผลการดาํเนินงาน ร�อยละ 80  

4.3 เชิงเวลา 

- การดําเนินโครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ไตรมาส 4 

4.4 เชิงงบประมาณ 

- ค6าใช�จ6ายในการดําเนินการ 60,000 บาท 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 60,000 บาท เบิกจ6าย

จริง  60,000 คงเหลือ 0 บาท 

    1. วิเคราะห+ความต�องการของการใช�งานเว็บไซต+ เพื่อ

นําไปปรับปรุงแก�ไขเว็บไซต+ที่มีอยู6 ให�มีความทันสมยั 

ดึงดูดความสนใจ และมีความเป7นปNจจุบันมากยิ่งขึ้น 

 2. ดําเนินโครงการ พัฒนาเว็บไซต+ Green University 

 3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงในโครงการครั้งต6อไป

10. องค+ความรู�และบทเรียนที่ได�รบัจากการดําเนิน 

การจัดทํา websiteเผยแพร6

ความรู�ด�านสิ่งแวดล�อม

และความยั่งยืน 

ยังขาดอุปกรณ+ใน

การจัดตั้ง

เซิร+ฟเวอร+เก็บ

ข�อมูลเว็บไซต+ 

เมื่อต�องการ

อัพเดทเว็บไซต+

จะต�องผ6าน

กระบวนการ

หลายขั้นตอนถึง

จะอัพเดทได� ทํา

ให�ล6าช�า 

ควรมี

เซิร+ฟเวอร+เพื่อ

แยกเก็บข�อมูล

ชอง Green 

University จาก

เว็บไซต+อื่น 

กิจกรรมที่ 6 การจัดทําสํานักงานสเีขียว (Green Office) เพื่อผลักดันเข�าสู6การเป7นมหาวิทยาลัยสีเขียว (490,000) สํานักงานอธิการบดี (กลุ6มงานพัฒนากายภาพ ภูมสิถาปNตย+และสิ่งแวดล�อม)  
กิจกรรมย6อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏบิัติการการ
จัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อ
ผลักดันเข�าสู6การเป7นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

1. วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการจัดกิจกรรม

จนสําเร็จตามแผน

กําหนดไว� 

สํานักงาน/คณะฯ 

ดําเนินกิจกรรมต6างๆ 

ในมหาวิทยาลัยให�ได�

มาตรฐานตรงตาม

4.1 เชิงปริมาณ 

   1. จํานวนหน6วยงานของมหาวิทยาลัยที่เข�าร6วม

อบรมสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ+

การประเมินสํานักงานสีเขียวของกรมส6งเสรมิ

490,000.00 377,577.00 คณาจารย+ เจ�าหน�าที่ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง 8 คณะ

และ 2 สํานักงาน ได�แก6 คณะครศุาสตร+ คณะพยาบาล

ศาสตร+ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ

โครงการศึกษาและพัฒนา

เกณฑ+สํานักงานสีเขียว 

(Green Office) เป7นการ

พัฒนาเกณฑ+ ทดสอบ 

- จากการจัด

กิจกรรมครั้งนี้

ที่สะท�อนมา

จากผู�เข�าร6วม



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

1.1 เพื่อให�สํานักงานมีการบริโภคที่เป7นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม 

1.2 เพื่อใช�เป7นแนวทางในการลดปริมาณของ
เสีย และลดผลกระทบสิ่งแวดล�อม 

1.3 เพื่อเตรียมความพร�อมสู6สํานักงานที่เป7น
มิตรกับสิ่งแวดล�อมในระดับสากล  

1.4 เพื่อให�ผลักดันให�สํานักงาน/คณะฯดําเนิน
กิจกรรมต6างๆ ในมหาวิทยาลัยให�ได�มาตรฐาน
ตรงตามเกณฑ+สํานักงานสีเขียวของกรม
ส6งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม  

เกณฑ+สํานักงานสีเขียว

ของกรมส6งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล�อม 

คุณภาพสิ่งแวดล�อม เปGาหมาย ไม6น�อยกว6า 8

หน6วยงาน / ผลการดําเนินงาน 10 หน6วยงานเข�าร6วม

อบรมฯ 

   2. จํานวนหน6วยงานที่ส6งเข�าประกวดการพัฒนา

สํานักงานสู6สํานักงานสีเขียวของกรมส6งเสรมิคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม เปGาหมาย อย6างน�อย 1 หน6วยงาน / ผล

การดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศส6งเข�าประกวดการพัฒนาสํานักงานสู6

สํานักงานสีเขียวของกรมส6งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม 

4.2 เชิงคุณภาพ 

- อาจารย+และบุคลากรมีความเข�าใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของการยกระดับคณะฯ/สาํนักงานฯ/

สถาบันฯของมหาวิทยาลัยราชัฎเพชรบุรีเป7น

สํานักงานสีเขียวตามเกณฑ+การประเมินสํานักงานสี

เขียวของกรมส6งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม เปGาหมาย 

ร�อยละ 80  / ผลการดําเนินงาน บุคลากรที่เข�าร6วม

อบรมร�อยละ 100มีความเข�าใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของการยกระดับคณะฯ/สาํนักงานฯ/

สถาบันฯของมหาวิทยาลัยราชัฎเพชรบุรีเป7น

สํานักงานสีเขียวตามเกณฑ+การประเมินสํานักงานสี

เขียวของกรมส6งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

4.3 เชิงเวลา ไตรมาสที่ 2  

4.4 เชิงงบประมาณ 21,100 บาท 

 

5. งบประมาณ  ได�รับจัดสรร 21,100 บาท เบิกจ6าย

จริง 21,100 คงเหลือ - บาท 

วิศวกรรมศาสตร+และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ีคณะมนุษยศาสตร+และ

สังคมศาสตร+ สํานักงานอธิการบด ีและสาํนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�เข�าร6วมอบรมเพื่อ

เตรียมความพร�อมสู6สํานักงานที่เป7นมิตรกับ

สิ่งแวดล�อมในระดับสากล และมีความเข�าใจและ

ตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับคณะฯ/สํานัก

งานฯ/สถาบันฯของมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรเีป7น

สํานักงานสีเขียวตามเกณฑ+การประเมินสํานักงานสี

เขียวของกรมส6งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

 

สรุปผลการสมัครเข�ารับการประเมินสํานักงานสเีขียว 

ปK 2563 มีหน6วยงานในสังกัดที่สมัคร 2 หน6วยงาน ได�แก6  

1. สํานักงานอธิการบดี ได�รับรางวัลเหรยีญทองแดง 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�รับ

รางวัลเหรียญเงิน 

เกณฑ+และประเมินผลเพื่อ

รับรองสํานักงานสเีขียวที่

เป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

ส6งเสริมศักยภาพการ

จัดการทรัพยากร พลังงาน

และสิ่งแวดล�อมใน

สํานักงาน รองรับการ

จัดซื้อจัดจ�างสินค�าและ

บริการที่เป7นมิตรกับ

สิ่งแวดล�อมของหน6วยงาน

เพื่อให�เกิดการใช�

ทรัพยากร พลังงานอย6าง

คุ�มค6า และมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนมีการจัดการ

สิ่งแวดล�อมที่ด ีและเพื่อ

ยกระดับมาตรฐาน

สํานักงานให�เป7นมติรกับ

สิ่งแวดล�อมมากขึ้น อันจะ

ทําให�เกิดลดปริมาณการ

ปล6อยก�าซเรือนกระจก ลด

ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม

และเตรียมความพร�อมสู6

มาตรฐานสิ่งแวดล�อมใน

ระดับสากลต6อไป 

อบรม คือ 

ต�องการให�

จัดการอบรมที่

เกี่ยวข�องกับ

สํานักงานสี

เขียวต6างๆ ใน

การ

ดําเนินงานกิจ

กรรรมการ

ยกระดับ

คณะฯ/สํานัก

งานฯ/สถาบัน

ฯสู6สาํนักงานสี

เขียวตาม

เกณฑ+การ

ประเมิน

สํานักงานสี

เขียวของกรม

ส6งเสริม

คุณภาพ

สิ่งแวดล�อม 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาภาพลักษณ%และระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสร�างเครอืข6ายและแลกเปลีย่นเรยีนรู�ด�านการประกันคุณภาพ (206,180.00) สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
1.1 เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู�เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนถึงการพัฒนา
ความร6วมมือในการช6วยเหลือสนับสนุน และ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระหว6าง
หน6วยงานภายในและมหาวิทยาลยัเครือข6าย
ภายนอก  

1.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด�าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู�เข�ารับการ

ประชุมสมัมนาได�

แลกเปลีย่นเรยีนรู�

ประสบการณ+และ

เพิ่มพูนข�อมูลต6างๆ ที่

เกี่ยวข�องกับตัวบ6งชี้

การประกันคุณภาพ

 ผู�เข�าร6วมฯได�มีการ

จัดทําแนวปฏิบัติที่

สามารถนํามาพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัได� และ

เผยแพร6ให�บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอก

4.1เชิงปริมาณ - จํานวนผู�ที่ได�เข�าประชุมแลกเปลีย่น

เรียนรู�ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 40 ครั้ง ผล

การดําเนินงาน 20 ครั้ง ปNญหา/อุปสรรค กิจกรรมที่

ต�องการให�บุคลากรไปพัฒนาศักยภาพมี

ค6าลงทะเบียนที่ราคาสูง ทําให�เสียโอกาสในการ

พัฒนาตนเอง  

 

4.2 เชิงคุณภาพ - ได�แนวปฏิบัติที่สามารถนํามา

206,180.00 186,066.00 กิจกรรมในครั้งนี้ งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 

สํานักส6งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ได�ส6งผู�บริหาร 

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข�าร6วม

ประชุม/ อบรม /สัมมนา ด�านการประกันคุณภาพ

การศึกษา พบว6า ผู�เข�าร6วมฯได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�

ประสบการณ+และเพิ่มพูนข�อมูลต6างๆ ที่เกี่ยวข�องกับ

ตัวบ6งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ+

1.บุคลากรที่เข�าร6วมได�

แลกเปลีย่นเรยีนรู�เกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพ

การศึกษา ตลอดจนถึงการ

พัฒนาความร6วมมือในการ

ช6วยเหลือสนับสนุน และ

พัฒนางานประกันคุณภาพ

งานพัฒนาระบบ

คุณภาพ

การศึกษา สาํนัก

ส6งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

ควรรวบรวมข�อดี

ต6างๆ เช6น ระบบ

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

1.3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให�บรรลุตามวัตถุประสงค+ของ
มหาวิทยาลยัเครือข6าย  

การศึกษาภายใน 

เกณฑ+การประเมิน 

รวมทั้งข�อมูลอื่นๆ ที่

เกี่ยวข�อง ตลอดจน

เสรมิสร�าง

ความสัมพันธ+ระหว6าง

ผู�ที่มีหน�าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการ

ดําเนินงานด�านการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

ความร6วมมือกันในการ

พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่มี

มาตรฐานและเป7นที่

ยอมรับจากทุกฝ}ายที่

เกี่ยวข�อง  

ใช�ศึกษา และนําไป

พัฒนาต6อ  

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได� 2 แนว

ปฏิบัติที่ดี ผลการดําเนินงาน 2 แนวปฏิบัติที่ดี คือ  

1.คู6มือแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

IQA+AUN-QA และ  

2.คู6มือเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร6หลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ ปNญหา/อุปสรรค คู6มือฉบับ

ที่ 2 รอการพิจารณาจากผู�บริหารและผู�ทรงคุณวุฒิฯ  

 

4.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ยังไม6แล�วเสร็จ

จนกว6าจะเสร็จสิ้นไตรมาส 4  

 

4.4 เชิงงบประมาณ - เบิกจ6ายงบประมาณ ไม6น�อย

กว6าร�อยละ 80 ผลการดําเนินงานิร�อยละ 46.22  

 

5.งบประมาณ ได�รับจัดสรร 206,180 บาท เบิกจ6าย

จริง 95,290 บาท คงเหลือ 110,890 บาท  

การประเมิน รวมทั้งข�อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ตลอดจน

เสรมิสร�างความสัมพันธ+ระหว6างผู�ที่มีหน�าที่รับผดิชอบ

เกี่ยวกับการดาํเนินงานด�านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  

การศึกษาระหว6าง

หน6วยงานภายในและ

มหาวิทยาลยัเครือข6าย

ภายนอก  

2. บุคลากรที่เข�าร6วมมี

แนวคิด/วิธีใหม6ๆ  ที่จะ

นํามาพัฒนาการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

มหาวิทยาลยั  

ขั้นตอนการ

ทํางาน 

แบบฟอร+ม ใบ

สรุป ฯลฯ ที่พบ

จากการประชุม

แลกเปลีย่นใน

หน6วยงานต6างๆ 

มาพิจารณาจัดทํา

เป7นตัวอย6างหรือ

ข�อเสนอแนะ 

แล�วประชุม

นําเสนอ ให�

ผู�เกี่ยวข�อง

นําไปใช�ต6อไป 

เพราะตัวอย6าง

เป7นสิ่งที่ช6วยใน

การทํางานได�ดี

มากๆ เนื่องจาก

บางครั้งการอ6าน 

จากคําบรรยาย

อาจตีความหมาย

ต6างกัน ผลที่

ออกมาในการ

ปฏิบัติจึงต6างกัน 

ดังนั้น ถ�ามี

ตัวอย6างประกอบ 

ให�เห็นจะชัดเจน

และนําไปใช�ได�

ทันที 

กิจกรรมที่ 2 สมัมนาทบทวนเกณฑ+มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน6วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย (151,170.00) สํานักส6งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
1.1เพื่อทบทวนและปรับปรุงเกณฑ+มาตรฐาน
การศึกษาระดับคณะ หน6วยงานสนับสนุน
วิชาการ และระดับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีที่พัฒนาขึ้น ให�มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ+ สร�างความรู�
ความเข�าใจด�านประกันคุณภาพให�บุคลากร
และสามารถนําไปใช�ในการดําเนินงานได�  

ได�คู6มือประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

ฉบับปรับปรุงปK 2563  

มหาวิทยาลยัมี

แนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลยัตาม

เกณฑ+คณุภาพให�

บรรลเุปGาหมายที่ตั้งไว�  

4.1 เชิงปริมาณ - จํานวนตัวบ6งชี้ที่มีการปรับปรุง

สามารถวัดและประเมินตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา 2 ตัวบ6งชี้/ด�าน ผลการดําเนินงาน 2 ตัว

บ6งชี้/ด�าน  

4.2 เชิงคุณภาพ - มีตัวบ6งชี้ที่นําไปปฏิบัติ และ

สามารถติดตามผลและได�รับคะแนนประเมินผล 3.51 

151,170.00 146,689.00 ในการจัดโครงการในครั้งนี้ งานพัฒนาระบบคุณภาพ

การศึกษา สาํนักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พบว6าตามระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั เพื่อให�เป7นไปตามนโยบาย เปGาหมาย 

และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยได�

7.1 มหาวิทยาลยัมีแนวทาง

และตัวบ6งชี้ในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย และ

สามารถประเมินผล และ

ตรวจสอบ เพื่อพัฒนาให�

ควรมีการทบทวน

จากผลการ

ประเมิน เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพ

ของตัวบ6งชี้ให�ดี

ยิ่งขึ้น 

  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

1.2 เพื่อให�การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป7นไปอย6างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาอย6างต6อเนื่อง  

1.3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให�บรรลุตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

ขึ้นไป ผลการดําเนินงาน ยังไม6ได�ถึงช6วงประเมินผล  

4.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน ตุลาคม 2562 – 

มกราคม 2,563  

4.4 เชิงงบประมาณ - เบิกจ6ายงบประมาณ 151,170 

บาท ผลการดําเนินงาน 90,689 บาท  

 

5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 299,350.00 บาท 

เบิกจ6ายจริง 90,689 บาท คงเหลือ 208,661.00บาท 

และมโีอนงบประมาณ 148,180 บาท ไปใช�ใน

โครงการการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AVN-

QA Implementation and Gap Analysis  

ดําเนินการวิเคราะห+และสังเคราะห+มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

กฎระเบียบ แผนพัฒนาการศึกษาแห6งชาติ แผน

ยุทธศาสตร+มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แผน

ยุทธศาสตร+มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น 

และเอกสารที่เกี่ยวข�อง เป7นต�น แล�วนํามาทบทวน

มาตรฐานและตัวบ6งชี้ให�มีความทันสมัย สอดคล�องกับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย สังคม และ

ประเทศชาต ิโดยผ6านกระบวนการมีส6วนร6วมจาก

บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผ6าน

การพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราว

ประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และ

เริ่มใช�เป7นแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสู6การปฏิบัติปKการศึกษา 2561 เป7นต�น

ไป ในระดับคณะ ระดบัหน6วยงานสนับสนุนวิชาการ 

และระดับมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยได�เชิญ

ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกที่ผ6านการอบรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ และหน6วยงานสนับสนุน

วิชาการปKการศึกษา 2561 จึงมีการทบทวนเกณฑ+

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามข�อเสนอแนะของผู�มี

ส6วนได�ส6วนเสีย คือ ผู�บริหารระดับต6าง ๆ ผู�ปฏิบัติ ให�

เกิดการพัฒนาอย6างต6อเนื่อง สรุปดังตารางนี้ ตัวบ6งชี้ที่

ทบทวนและปรับปรุง , ร�อยละความเหมาะสมของ 

ตบช. , ตบช.คงเดิม , ทบทวน/ปรบัปรุงตาม

ข�อเสนอแนะ เกณฑ+ระดับคณะ  

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม , 100 , P , 

1.2 ความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต , 85.11 

, - , P 

1.3 คุณภาพนักศึกษาปKสุดท�ายที่มคีุณลักษณะความ

เป7นผู�ประกอบการ , 68.09 , - , P  

1.4 ระบบและกลไกการบริหารจัดการด�านผลลัพธ+

ผู�เรยีน , 85.11 , - , P  

1.5 กิจกรรมส6งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญา

ตรีให�มีทักษะการเรยีนในศตวรรษที่ 21 , 85.11 , P , -  

2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร�างสรรค+ หรือ

มหาวิทยาลยัมีคณุภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาได�  

7.2 มหาวิทยาลยัมีระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพที่บรรลตุาม

กฎกระทรวง การประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

นวัตกรรมจากภายนอก , 63.83 , P , -  

2.2 งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค+หรอืนวัตกรรมที่

นําไปใช�ประโยชน+ , 78.72 , - , P  

2.3 ผลงานการคุ�มครองสิทธิ์ทรัพย+สินทางปNญญาของ

อาจารย+ประจําคณะ , 59.57 , - , P  

2.4 จํานวนการอ�างอิงบทความของอาจารย+ประจํา

คณะในฐานข�อมลูของ TCI หรือ SCOPUS ต6อจํานวน

อาจารย+ประจําคณะ , 80.85 , - , P  

2.5 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร�างสรรค+หรือนวัตกรรม , 78.72 , - , P  

3.1 รายได�จากการบริการวิชาการ , 68.09 , P , -  

3.2 จํานวนผลติภณัฑ+หรือองค+ความรู�ที่มีส6วนร6วมกับ

ชุมชน , 65.96 , P , -  

3.3 การพัฒนาท�องถิ่น , 80.85 , P , -  

4.1 จํานวนแหล6งเรยีนรู�หรือองค+ความรู�ด�าน

ศิลปวัฒนธรรม และความเป7นไทย , 82.98 , - , P  

4.2 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป7นไทย , 
91.49 , P , -  

5.1 การบริหารของคณะ , 87.23 , P , -  

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร , 89.36 , P 

, -  

5.3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

คณบดี , 93.62 , P, -  

5.4 ผลการบริหารคณาจารย+ , 82.98 , P,  

- ตัวบ6งชี้ที่ทบทวน และปรับปรุง , ร�อยละความ

เหมาะสมของ ตบช. , ตบช.คงเดิม , ทบทวน/ปรับปรุง

ตามข�อเสนอแนะ  

ตัวบ6งชี้บังคับ  

1.1 การบริหารของหน6วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อ

การกํากับติดตามผลลัพธ+ตามภารกิจ ,84.13,- , P  

1.2 การส6งเสริมการใช�งานวิเคราะห+ หรืองานวิจัย

สถาบันเพื่อการพัฒนาหน6วยงาน,84.13,-,P  

1.3 ระดับความสําเร็จของการให�บริการ ,100,-,P  

1.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร,76.19,-,P  

1.5 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสู6สํานักงานสีเขียว 

(Green office),76.19,-, P  

1.6 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล,92.06,-, P  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

1.7 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

ผู�บริหารระดับหน6วยงาน,84.13,P, 

- ตัวบ6งชี้ร6วมระหว6างสํานักงานอธิการบดีและสาํนัก

ส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1.8 ระบบการพัฒนาคณาจารย+ให�มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
,100, P,-  

1.9 ระบบการพัฒนาคณาจารย+ให�ดํารงตําแหน6งทาง

วิชาการ,100, P,-  

ตัวบ6งชี้สถาบันวิจัยและส6งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

2.1 การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค+ 

หรือนวัตกรรม,100,P,-  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร�างสรรค+ หรือ

นวัตกรรมจากภายนอกของนักวิจัยประจําสถาบันฯ
,100,P,-  

2.3 งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค+ หรือ นวัตกรรมที่

นําไปใช�ประโยชน+ ,100,P,-  

2.4 ผลงานการคุ�มครองสิทธิทรัพย+สินทางปNญญาของ

นักวิจัย,100 ,P,-  

2.5 จํานวนผลติภณัฑ+หรือองค+ความรู�ที่มีส6วนร6วมกับ

ชุมชน,100,P ,-  

2.6 การพัฒนาท�องถิ่น,100,P,-  

2.7 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
, 100,P, 

- ตัวบ6งชี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสู6ห�องสมุดสีเขียว 

(Green Library),100,P,-  

3.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ,100,P,-  

3.3 จํานวนคลังข�อมูลดิจิทัล,100,P,-  

3.4 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการบริการ

วิชาการแก6สังคม,100,P,-  

3.5 นวัตกรรมการบริการสารสนเทศเชิงรุก,100,P, 

- ตัวบ6งชี้สํานักงานอธิการบด ี 

4.1 กระบวนการพัฒนาแผน,100 ,P,-  

4.2 การบริหารจัดการการเงิน,100,P,-  

4.3 ความพร�อมทางกายภาพต6อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 

ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในมหาวิทยาลัย,100,P,-  



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

4.4 ผลงานการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช�สอยของ

อาคาร,100 ,P,-  

4.5 การบริหารงานด�านประชาสมัพันธ+เสริมสร�าง

ภาพลักษณ+มหาวิทยาลัย,100,P,-  

4.6 กิจกรรมส6งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญา

ตรีให�มีทักษะศตวรรษที่ 21 ,100,P,-  

4.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ, 100,P,-  

4.8 ผลการวัดสมรรถนะด�านภาษาอังกฤษตามกรอบ 

CEFR ของนักศึกษาไม6ต่ํากว6าระดับ B1 หรือเทียบเท6า
,100,-,P  

4.9 การบริหารจัดการงานพัสด,ุ100,P,- 4.10 การกํากับ

พัฒนาฝKมือแรงงาน,100,P, 

- ตัวบ6งชี้สํานักส6งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  

5.1 ระดับความสําเร็จของระบบการรับนักศึกษา

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา,100,P,-  

5.2 ระบบและกลไกการควบคุมหลกัสูตร,100,P,-  

5.3 ระบบการจัดการเรียนการสอน ,92.30, P,-  

5.4 ระบบการจัดการงานทะเบียน,92.30, P ,-  

5.5 ระบบและกลไกการบริหารจัดการด�านผลลัพธ+

ผู�เรยีน,100,P,-  

5.6 ระดับความสําเร็จของการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
,100,P,-  

5.7 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่

เป7นเลิศ,100,P,-  

กิจกรรมที่ 3 การอบรมหลักสตูร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis (191,940.00) สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
กิจกรรมย6อยที่ 1 

วัตถุประสงค+ของโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร�าง
ความรู� ความเข�าใจแนวคิดของการจัด
การศึกษาแบบมุ6งผลลัพธ+การเรียนรู� (Outcome 

based Education) และเข�าใจความสอดคล�อง
ของ OBE, TQF กับเกณฑ+ AUNQA ดงันี้  

1) ผู�เข�าร6วมสามารถพัฒนาปรับปรงุ และ
ออกแบบโครงสร�างหลักสตูรและรายละเอียด
รายวิชา รวมทั้งจัดทําแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบผลการเรยีนรู�ตามแนวคิด OBE โดย
ใช�เกณฑ+ AUN QA เป7นแนวทาง (Backward 

Curriculum Design)  

2) ผู�เข�าร6วมสามารถเขียนผลการเรยีนรู�ของ

ผู�เข�าร6วมมีความรู�

ความเข�าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดของการจัด

การศึกษาแบบมุ6ง

ผลลัพธ+การเรียนรู� 
(Outcome based 

Education) และเข�า

ใจความสอดคล�องของ 

OBE และ TQF กับ

เกณฑ+ AUN-QA 

ผู�เข�าร6วมเสนอ

หลักสตูรที่สังกัดเป7น

หลักสตูรนําร6องการ

รายงานผลการ

ประเมินตามเกณฑ+ 

AUN-QA และผู�เข�าร6วม

สามารถเขียนรายงาน

การมุ6งผลลัพธ+การ

เรียนรู� (Outcome 

based Education) ได� 

4.1 เชิงปริมาณ  

- จํานวนหน6วยงานที่มียื่นขอประเมินตามเกณฑ+ 

AUN-QA นําร6อง 15 หลักสตูร ผลการดําเนินงาน 24 

หลักสตูร  

- ผลการทดสอบหลังการอบรมสูงกว6าผลการทดสอบ

ก6อนอบรม ร�อยละ 10 ของคะแนนก6อนอบรม ผล

การดําเนินงาน ผลการทดสอบก6อนอบรม ร�อยละ 

49.2 ผลการทดสอบหลังอบรม ร�อยละ 74.4 ดังนั้น

สูงขึ้นร�อยละ 25.2  

-  ผู�เข�าร6วมมคีวามรู�ความเข�าใจแนวคิดของการจัด

การศึกษาแบบมุ6งผลลัพธ+การเรียนรู� (Outcome based 

Education) และเข�าใจความสอดคล�องของ OBE, TQF 

191,940.00 191,420.00 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักส6งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนได�กิจกรรมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis ในระหว6างวันที่ 15-16 

มกราคม ,563 ณ ห�องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคาร

สุเมธตันติเวชกุล เพื่อประเมินความรู�ความเข�าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ6งผลลัพธ+

การเรยีนรู� (Outcome based Education) และเข�าใจความ

สอดคล�องของ OBE และ TQF กับเกณฑ+ AUN-QA และ

จากการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เข�าร6วมกิจกรรม มผีู�ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 106 คน จากนั้นได�นําข�อมลูจากแบบสํารวจ

ผู�เข�าร6วมอบรมสามารถ

วิเคราะห+ผลการเรียนรู�

แบบมุ6งผลลัพธ+การเรียนรู� 

และสามารถอธิบายให�

อาจารย+ในหลักสูตรได�  

  ควรเพิ่ม

กิจกรรม 

Workshop และ

ลงรายละเอียด

แต6ละประเด็น 

รายหลักสูตร

ให�มากขึ้น 



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

หลักสตูร (Program learning Outcomes) และ
รายวิชา (Course Learning Outcomes) 

3) ผู�เข�าร6วมสามารถอธิบายแนวคิดในการ
ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
วิธีการประเมินได�อย6างเชื่อมโยงและ
สอดคล�องกับผลลัพธ+การเรียนรู�ของรายวิชา
และหลักสตูร 

กับเกณฑ+ AUN-QA ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อย

ละ 74.40  

 

4.2 เชิงคุณภาพ  

- มหาวิทยาลัยมีการนําเกณฑ+ AUN-QA มาเป7น

เครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา ร�อยละ 

30 /ตบช.ทั้งหมด ผลการดําเนินงาน Criterion 1-5  

- หน6วยงานภายในสามารถทบทวนแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยให�สอดคล�องกับเกณฑ+ AUN-

QA 1 แผน ผลการดําเนินงาน N/A  

- ผู�เข�าร6วมสามารถวิเคราะห+ผลการเรียนรู�แบบมุ6ง

ผลลัพธ+การเรียนรู� และสามารถอธิบายให�อาจารย+ใน

หลักสตูรได� ระดับดีขึ้นไป (4.00) ผลการดาํเนินงาน 

3.97  

 

4.3 เชิงเวลา - กิจกรรมแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2  

 

4.4 เชิงงบประมาณ - ค6าใช�จ6ายของกิจกรรมเป7นไป

ตามที่ได�รับอนุมตัิ จํานวน 191,940 บาท ผลการ

ดําเนินงาน 189,840 บาท 12,500 บาท (สําหรับ

บุคคลภายนอก)  
 

5. ได�รับจัดสรร 43,760 บาท และโอนมาจากโครงการ

สัมมนาทบมวนเกณฑ+มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะก หน6วยงานสนับสุนวิชาการและ

ระดับมหาวิทยาลัย อีก 148,180 บาท เบิกจ6ายจริง 

189,840.00บาท คงเหลือ 2,100.00 บาท และรับ

ค6าลงทะเบียนผู�เข�าร6วมจากหน6วยงานภายนอก 

จํานวน 21 คน ๆละ 2,000 บาท เป7นเงิน 42,000 บาท 

ความคิดเห็นดังกล6าวมาทําการวิเคราะห+และ

ประมวลผล พบว6า ผู�เข�าร6วมพร�อมจะนําเกณฑ+ AUN-

QA มาใช�บริหารจัดการและประเมนิหลักสตูรจํานวน 

73 คน จากผู�ตอบแบบประเมินทั้งหมด 106 คน โดย

ร6วมมีความพึงพอใจอยู6ในระดับ 3.66 อยู6ในระดับดี  

กิจกรรมที่ 4 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวิทยาลยั (235,300.00) สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
        235,300.00 27,000.00 อยู6ระหว6างดําเนินการ เนื่องจากย�ายกําหนดการ

ดําเนินงาน 

      

กิจกรรมที่ 5 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะและหน6วยงานสนับสนุนวิชาการ (291,500.00) สํานักส6งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
        291,500.00 0.00 อยู6ระหว6างดําเนินการ เนื่องจากย�ายกําหนดการ

ดําเนินงาน 

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร6หลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) (75,160.00) สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
1.1 เพื่อให�หลักสตูรมีความพร�อมรองรับการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสตูร 

(TQR)  

1.2 เพื่อให�สาธารณาชนรับรู�ว6าหลกัสูตรมีการ
จัดการศึกษาได�คณุภาพและเป7นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด  

1.3 เพื่อให�มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให�บัณฑิตมีคณุลกัษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู�ที่หลักสูตรกําหนด 

(Learning Outcome)  

จํานวนหลักสตูรที่

พร�อมและยื่นเข�าร6วม

ประเมินเพื่อการ

เผยแพร6หลักสูตร 

(TQR)  

บุคลากรที่เข�าร6วมเกิด

การเรยีนรู�การบริหาร

หลักสตูรฯเพื่อการ

เผยแพร6 (TQR) และ

สามารถวิเคราะห+เหตุ

ปNจจัยที่นําไปสู6ผลลัพธ+

การเรยีนรู�ที่กําหนดได�  

4.1 เชิงปริมาณ - จํานวนหลักสตูรที่ยื่นขอขึ้น

ทะเบียนหลักสูตร (TQR) อย6างน�อย 10 หลักสูตร ผล

การดําเนินงาน 9 หลักสตูร ปNญหา/อุปสรรค ยังขาด

แรงจูงใจในการขึ้นทะเบียนหลักสตูร  

 

4.2 เชิงคุณภาพ  

- ผู�เข�าร6วมสามารถวิเคราะห+เหตุปNจจัยที่นําไปสู6

ผลลัพธ+การเรียนรู�ที่กําหนดได� ร�อยละ 80 ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 82 ปNญหา/อุปสรรค ผู�เข�าร6วมมี

ความรู�ความเข�าใจไม6ต6อเนื่องเกี่ยวกับหลักสตูร  

- ผู�เข�าร6วมเกิดการเรียนรู�การบริหารหลักสูตรฯเพื่อ

การเผยแพร6 (TQR) ร�อยละ 85 ผลการดําเนินงาน 

ร�อยละ 75 ปNญหา/อุปสรรค เนื่องจากผู�เข�าร6วมเป7น

บุคคลที่สลับสบัเปลีย่นกันมา - หน6วยงานที่เกี่ยวข�อง

มีความเชื่อถือและเชื่อมั่นต6อคุณภาพของหลักสูตร 

ร�อยละ 80 ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 82.50 4.3 เชิง

เวลา  

- กิจกรรมแล�วเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 

1 ผลการดําเนินงาน 27 พ.ย.2,562  

 

4.4 เชิงงบประมาณ เบิกจ6ายงบประมาณ 68,100 บาท 

ผลการดําเนินงาน 61,535 บาท  

 

5. งบประมาณ ได�รับจัดสรร 75,160 บาท เบิกจ6าย

จริง 70,381 บาท คงเหลือ 4,779 บาท และรับ

ค6าลงทะเบียนผู�เข�าร6วมจากหน6วยงานภายนอก 

จํานวน 31 คน ๆละ 1,000 บาท เป7นเงิน 31,000 บาท  

75,160.00 74,181.00 ในการจัดโครงการในครั้งนี้ งานพัฒนาระบบคุณภาพ

การศึกษา สาํนักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พบว6าเกิดประโยชน+ต6อการสร�างความรู�ความเข�าใจ

ให�กับอาจารย+ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาให�มี

ความพร�อม และมั่นใจในการประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้น

ทะเบียนหลักสูตร (TQR) และหลักสูตรสามารถ

วิเคราะห+ Learning Outcome ได� อีกทั้งหน6วยงานที่

เกี่ยวข�องมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นต6อคุณภาพของ

หลักสตูร จะเห็นผลลัพธ+ได�จากมีหลักสูตรที่สนใจสมัคร

เข�าร6วมประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสตูร 

(TQR) จํานวน 9 หลักสูตร 

7.1 หลักสตูรมีการจัด

การศึกษาได�คุณภาพและ

เป7นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาสามารถขึ้น

ทะเบียน TQR ในระบบ

ฐานข�อมูลหลักสูตร TQR 

ของสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได� 

7.2 เกิดการเรียนรู�และ

สามารถเชื่อมโยงผลลัพธ+

การเรยีนรู�ที่กําหนดใน

หลักสตูร (มคอ.2) ให�

สอดคล�องกับมาตรฐาน

การอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ 

พ.ศ.2552 และมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับสาขา/

สาขาวิชา  

ควรเพิ่มกิจกรรม 

Workshop ให�มาก

ขึ้น 

  

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาระบบการสื่อสารและสร�างภาพลักษณ+ขององค+กร (1,400,000.00) สํานักงานอธิการบดี (งานสื่อสารองค+กร)  
เพื่อให�มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป7นที่ยอมรับ
ของสังคม 

1. สร�างระดับการรับรู�

และการยอมรับ

ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

ของบุคลากรภายใน 

ร�อยละ 3.51  

2. สร�างระดับการรับรู�

ข6าวสารและผลการ

ดําเนินงานของ

 มีการเผยแพร6ข6าวสาร

และผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย และ

ยังเป7นการส6งเสรมิ

ภาพลักษณ+ที่ดีให�กับ

มหาวิทยาลยั 

1. ระดับการรับรู�และการยอมรับชื่อเสียง

มหาวิทยาลยัของบุคลากรภายใน ค6าเฉลี่ย 3.51 2. 

ระดับการรับรู�ข6าวสารและผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยัในด�านต6างๆ ค6าเฉลีย่ 3.51 3. ระดับการ

ยอมรับชื่อเสยีงและภาพลักษณ+ที่ดีของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ค6าเฉลี่ย 3.51 

1,400,000.00 698,754.80 มีการเผยแพร6ข6าวสารเพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ

เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจต6าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผ6านช6องทางต6าง ๆ เช6น จดหมายข6าวดอนขังใหญ6

ออนไลน+  ซึ่งจะออกเป7นรายเดือน เนื้อหา

ประกอบด�วยการดําเนินงานของหน6วยงานต6าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย โดยแยกนําเสนอเนื้อหาตาม

ยุทธศาสตร+ รายการเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย 

ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต6เวลา 17.00 – 19.00 น. เน�นการ

      



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลยัในด�าน

ต6างๆ ร�อยละ 3.51  

3. สร�างระดับการ

ยอมรับชื่อเสยีงและ

ภาพลักษณ+ที่ดีของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี ร�อยละ 3.51 

รายงานข6าวผลการดําเนินงานของหน6วยงานต6าง ๆ 

รวมทั้งข6าวประชาสมัพันธ+ต6าง ๆ  ตลอดจนสปอตวิทยุ

รณรงค+ต6าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การเผยแพร6ข6าวสาร

รายวันผ6านเพจงานสื่อสารองค+กร และเว็ปไซต+

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี นอกจากนั้นยังมีการ

ผลิตสื่อต6าง ๆ เพื่อเสริมสร�างภาพลักษณ+ที่ดีของ

มหาวิทยาลยั เช6น มีการนําเสนอผลงานมหาวิทยาลัย

ทางสถานีโทรทัศน+กองทัพบก ช6อง 5  ทุกวันศุกร+  เวลา 

09.00 - 09.30 น. รายการสารคดตี6าง ๆ เผยแพร6ทางช6อง

พีบีอายูชาแนล ทีวีออฟไลน+ของมหาวิทยาลัย ที่ติดตั้ง

อยู6ตามสถานที่ต6าง ๆ  และที่จอ LED บริเวณด�านหน�า

และด�านในมหาวิทยาลยั  เป7นต�น 

 

สามารถนําเสนอข�อมลูข6าวสารต6าง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั ได� 4 ช6องทาง บรรลตุามวัตถุประสงค+

ของโครงการ ได�แก6 ช6องทางสื่อหนังสือพิมพ+ ช6องทาง

สื่อวิทยุกระจายเสียง ช6องทางสื่อโทรทัศน+ ช6องทางสื่อ

ออนไลน+ และช6องทางสื่อปGายประชาสัมพันธ+ ทั้งนี้ ใน

การเผยแพร6ข�อมลูข6าวสารประชาสัมพันธ+ผ6านสื่อต6าง 

ๆ งานสื่อสารองค+กร เป7นผู�ผลิตเนื้อหาต6าง ๆ เช6น การ

ลงพื้นที่หาข�อมูล การถ6ายทําทั้งภาพนิ่ง/วิดีโอ การตัด

ต6อ และการนําส6งข6าวสารนั้น ๆ สู6สื่อมวลชน 

นอกจากนั้น งานสื่อสารองค+กร ยังได�จัดเก็บภาพถ6าย/

วิดีโอต6าง ๆ เพื่อส6งต6อให�กับหน6วยงานที่ร�องขอ และได�

จัดเก็บข6าวสารที่เผยแพร6ผ6านสื่อมวลชน เพื่อเป7นผล

การดําเนินงานของงานสื่อสารองค+กรอย6างเป7นระบบ 

งบประมาณปE 2563 (หลังปรับ) โครงการที่ 28 โครงการพัฒนาด@านเทคโนโลยีดิจิทัล 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริการดิจิทัล (1,321,900) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+เทคโนโลยีดิจิทัล) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4          

เพื�อพฒันาศกัยภาพการบรกิารเทคโนโลยี

ดิจิทลั ของมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัไดม้ีการ

พฒันาศกัยภาพ

ระบบการใหบ้รกิาร

ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 

โดยไดม้ีการปรบัปรุง

เครอืขา่ย มีการ

บาํรุงรกัษาระบบ

ใหบ้รกิารดาตา้เซ็น

"มีจดุกระจาย

สญัญาณอินเตอรเ์น็ต

ภายในมหาวิทยาลยั

เพิ�มขึ 0น  มีการ

บาํรุงรกัษาระบบ

ใหบ้รกิารดาตา้ 

    เพื�อพฒันาศกัยภาพการ

บรกิารเทคโนโลยีดิจิทลั 

ของมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัได้

มีการพฒันา

ศกัยภาพระบบ

การใหบ้รกิาร

ดา้นเทคโนโลยี

ดิจิทลั โดยไดม้ี

การปรบัปรุง

เครอืขา่ย มีการ

"มีจดุกระจาย

สญัญาณ

อินเตอรเ์น็ต

ภายใน

มหาวิทยาลยั

เพิ�มขึ 0น  มีการ

บาํรุงรกัษา

ระบบ



วัตถุประสงค%ของโครงการ/กิจกรรม เป2าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป2าหมายเชิงผลลัพธ% 
(Outcome) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ าย 

ผลการดําเนินงาน องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ 

ปCญหาและ
อุปสรรค 

ข@อเสนอแนะ 

เตอร ์มีการพฒันา

เว็บไซต ์และมกีาร

จดัหาโปรแกรม

สทิธิบตัร เพื�อ

สนบัสนนุการเรยีน

การสอน 

บาํรุงรกัษาระบบ

ใหบ้รกิารดาตา้

เซ็นเตอร ์มีการ

พฒันาเว็บไซต ์

และมีการจดัหา

โปรแกรม

สทิธิบตัร เพื�อ

สนบัสนนุการ

เรยีนการสอน 

ใหบ้รกิาร

ดาตา้ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยดีิจิทัล (100,000) สํานักงานอธิการบดี (ศูนย+เทคโนโลยดีิจทิัล) / ดําเนินการไตรมาสที่ 2-3-4          

1. เพื่อเสรมิทักษะการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลแก6
นักศึกษาและบุคลากร 

2. เพื่อสร�างบุคลากรและนักศึกษาให�มีความรู� 
ความเข�าใจในหลักการพัฒนา Mobile 

Application 

3. เพื่อสร�างบุคลากร และนักศึกษาให�มีทักษะ
ในการพัฒนา Mobile application บน
ระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ให�สามารถ
ประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติงานประจํา การเรียน 
และการสอนได� 

Applications ต�นแบบ

ของมหาวิทยาลัยฯ 

ผู�เข�ารับการอบรมมี

ความเข�าใจ และทราบ

ถึงหลักการพัฒนา 

Mobile Application บน

ระบบ ปฏิบัติการ 

Android และ IOS 

สามารถนําความรู�ไป

ประยุกต+ใช�ในการ

ปฏิบัติงานประจําของ

ตนเองได� 

1. เชิงปริมาณ  

     - จํานวนผู�เข�าร6วมโครงการไม6น�อยกว6า เปGาหมาย 

25 คน / ผลการดําเนินงาน 31 คน 

     - Applications ต�นแบบของมหาวิทยาลัยฯ 

เปGาหมาย 1 App / ผลการดําเนินงาน 1 App 

2. เชิงคุณภาพ  

     - ผู�ผ6านการประเมินการฝ>กอบรม เปGาหมาย 90 

คน / ผลการดําเนินงาน 89 คน 

     - ระดับความรู�ความเข�าใจของผู�เข�ารับการอบรม 

เปGาหมาย 80 คน / ผลการดําเนินงาน 89 คน 

      - ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร6วมอบรม 

เปGาหมาย 80 คน / ผลการดําเนินงาน 87.46 คน 

3. เชิงเวลา  เปGาหมาย 3 / ผลการดาํเนินงาน 3 

4. เชิงงบประมาณ  เปGาหมาย ร�อยละ 100 / ผลการ

ดําเนินงาน ร�อยละ 98.56 

98,560.00 98,560.00 นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะการใช�งานระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู� 

ความเข�าใจในหลักการ

พัฒนา Mobile Application 

และมีทักษะในการพัฒนา 

Mobile Application บน

ระบบปฏิบัติการ Android 

และ IOS ให�สามารถ

ประยุกต+ใช�ในการ

ปฏิบัติงานประจํา การ

เรียน และการสอนได� 

ผู�สนใจเข�าร6วม

อบรมสมัครเข�า

ร6วมอบรม แต6ไม6

เข�าอบรมในวัน

อบรม 

ควรขยาย

ระยะเวลาใน

การจัดอบรม

ให�มากกว6านี้ 

และมีการ

อบรมภาษา

อื่น ๆ อีก หรือ

อบรมเรื่อง

ฐานข�อมูล 
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