
รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน)

เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ครั้งที่ 5/2564

วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด บรรลุ รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว 5 1 20.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 6 1 16.67

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 5 3 60.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 7 3 42.86

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น 12 2 16.67

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 12 2 16.67

รวม 47 12 25.53

รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (รอบ 2 เดือน)



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/O

1 หลักสูตรนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยวรวมกับ หลักสูตร 1 *  ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากสถานการณ CORONAVIRUS-2019 ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี/

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ/

2 รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการทองเที่ยวและการจําหนายผลิตภัณฑ ลานบาท 3 *  ดําเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงหองพักอาคารเพชรน้ําหนึ่ง (ขาแขวนจอLED, โตะเครื่อง

แปง)เรียบรอยแลว และมีรายไดจากการจัดตั้งเปนโรงพยาบาลสนาม แตยังไมสามารถ

สรุปยอดรายได เน่ืองจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการขอใชพื้นที่เปนโรงพยาบาลสนาม

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

3 อัตราสวนงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 80 100  บทความวิจัยดานอาหารและทองเที่ยว มีจํานวน 6 เรื่อง และทุกเรื่องเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ คิดเปนรอยละ 100

4 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับรางวัล/การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติดานอาหารและการ

ทองเที่ยวหรือที่เกี่ยวของ

คน 25 *  จะดําเนินการในไตรมาส 4 เพราะปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก

สถานการณ CORONAVIRUS-2019

5 จํานวนมาตรฐานเปนที่ยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยวหรือที่เก่ียวของ

5.1 มาตรฐานดาน Food and Beverage Service

5.2 มาตรฐานดาน Front Office Service

5.3 มาตรฐานดาน Housekeeping Service

มาตรฐาน 3 *  อยูระหวางปรับปรุงอาคารเพ่ือรับรองมาตรฐาน(ดําเนินการติดตั้งเครื่องดูดควัน ณ ศูนย

อาหาร)

รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ ผูกํากับตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรการสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย &

ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   1  ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  20



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/Oยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ ผูกํากับตัวชี้วัด

6 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา รอยละ 90 97  หลักสูตรทั้งหมด 55 หลักสูตร ผานการรับรอง 53 หลักสูตร คิดเปน 97 % ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ/

7 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 60 25.35  ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอาจารยประจําทั้งสิ้น 355 ราย ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 90 ราย ไดแก ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 9 ราย และ

ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 25.35 ตอจํานวนอาจารยประจํา

ผศ.พจนารถ บัวเขียว/

8 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตออาจารยประจํา รอยละ 70 24.79  ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอาจารยประจําทั้งสิ้น 355 ราย มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 88 ราย คิดเปนรอยละ 24.79 ตอจํานวนอาจารยประจํา

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล/

9 รอยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ระดับ 3.51 ข้ึนไป เพ่ิมขึ้น รอยละ 90 84.6  รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ย 4.43 หรือรอยละ 88.6

 รายละเอียดตามไฟลที่สงมาพรอมนี้ (หนา 3) ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ย 4.23หรือ

รอยละ 84.60 ซึ่งเพ่ิมข้ึน 4%

ดร.เมธาวิน  สาระยาน

10 รอยละความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จ การศึกษาระดับระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐานภาษาอังกฤษสูงข้ึนรอยละ 70 54.78  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาผานโปรแกรม DynEd พบวา 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 พบวา มีระดับทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้น จํานวน 258 ราย จาก

นักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 471 ราย คิดเปน รอยละ 54.78

11 รอยละการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป สูงข้ึน รอยละ 5 0.9  รอยละการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปสูงข้ึน  พบวาปการศึกษา 2562 ได

รอยละ 79.10 ปการศึกษา 2561  ไดรอยละ 78.2 ซึ่งสูงข้ึนเพียง 0.9 (รายละเอียดตาม

ไฟลนท่ีสงมาพรอมนี้ (หนา3)

ตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   1  ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  16.67

ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/Oยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ ผูกํากับตัวชี้วัด

12 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู รอยละ 100 100  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินการจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู ซึ่งไดจัดกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชีพครู รหัส 59 ทั้ง 13 สาขา ไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน

 2564

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

/ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

13  ระดับความสามารถ ดานการใชภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร (ผาน เกณฑมาตรฐาน

ทาง ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไมนอย กวารอยละ 20

รอยละ 40 -   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เขาสอบ TOEIC มีคะแนน 450 จํานวน 20 คน

14  รอยละของอาจารยที่ เปนตนแบบความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ ไดรับการยอมรับ รอยละ 60   อยูระหวางดําเนินการ

15 จํานวนโรงเรียนใน ทองถ่ินที่มีการนํา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต ไปใชประโยชน โรงเรียน 10 39   โรงเรียนสาธิตไดจัดสงสื่อการเรียนการสอนแบบฝกเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระดับช้ันปที่ 5-6 ใหกับโรงเรียนในกองทุนและโรงเรียนเครือขาย ในจังหวัดเพชรบุรี 

จํานวน 30 โรงเรียน และ รับมัธยมศึกษา 1-3 จํานวน 9 โรงเรียน

16 ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชให

เกิดประโยชนตอการผลิตและ พัฒนาครูเพ่ิมขึ้น

เรื่อง 10 10  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางการเรียนการสอนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังระดับชาติ

และนานาชาติหรือนําไปใชประโยชน โดยตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 7 เร่ือง และ ตีพิมพ

เผยแพรระดับนานาชาติ 3 เร่ือง

17 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชเพ่ือเปนตนแบบหรือใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน สังคม และ

ประเทศ

จํานวน 10 13  ตนแบบงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

จํานวน 13 นวัตกรรม

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

18 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ระดับ 3 *  อยูระหวางดําเนินการ และรอประเมินระดับความสําเร็จเมื่อสิ้นปงบประมาณ

19 รอยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก รอยละ 20 *   อยูระหวางการเตรียมพัฒนา Proposal เพ่ือขอทุนป 2565 ตามระยะเวลาที่แหลง

งบประมาณที่เปดรับ

20 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เรื่อง 4 *  อยูระหวางการรอตรวจสอบจากกรมทรัพยสินทางปญญา

21 จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิม (Value Creation ) สูเชิงพาณิชย/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสรางสรรคชิ้น 6 7  1. เครื่องฆาเช้ือดวยแสง UV-C แบบกลองขนาดเล็ก 2. ตูสแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิ

แบบเดินผาน 3. ตูความดันลบสําหรับคัดกรองผูปวย 4. หุนยนตสู โควิด-19 “นองปฐม

พยาบาล” 5. เครื่องปรับอากาศสําหรับชุด PPE 6. เครื่องฟอกอากาศและฆาเช้ือไวรัสโค

วิด-19 ดวยเทคโนโลยีแผนกรองอากาศ HEPA รวมกับ UV-C 7. อุปกรณปองกันเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพรอมระบบฆาเชื้อดวย UVC

22 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา รอยละ 40 2.17  อยูระหวางการดําเนินการและการรวบรวมขอมูล ซึ่งขอมูล ณ ปจจุบัน 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติตออาจารย

ประจํา มีทั้งหมด 8 เรื่อง จากจํานวนอาจารยทั้หงมด 368 คน คิดเปนรอยละ 2.17

23 จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจําเรื่อง 6 56  มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 56 เรื่อง ดังนี้ 1. รศ.ดร.จินตนา  

วิบูลยศิริกุล  จํานวน 3 เรื่อง 2.  ผศ.ดร.รุงกานต  กลาหาญ  จํานวน 13 เรื่อง 3. ผศ.ดร.

พิเชฐ  นิลดวงดี จํานวน 19 เรื่อง 4. อ.ดร.วรวุทธ์ิ  ยิ้มแยม จํานวน 21 เรื่อง

ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   3  ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  60

ตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   3  ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  42.86

ยุทธศาสตรการผลิตและพฒันาวิชาชีพครู

ยุทธศาสตรการวิจัยและพฒันานวัตกรรม



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/Oยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ ผูกํากับตัวชี้วัด

24 จํานวนโครงการท่ีบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา โครงการ 10 40  ผศ.พจนารถ บัวเขียว/

ทองถ่ินในดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการศึกษา ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ/

25 จํานวนองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน หนวย/ชุมชน 5 7  1) อําเภอ 8 อําเภอในจังหวัดเพชรบุร/ีอําเภอปราณบุรี 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.หนองกะปุ/อบต.พุสวรรค/ทต.หัวสะพาน/อบต.ยาง

หยอง/อบต.ไรสะทอน/อบต.บางครก/อบต.แกงกระจาน

3) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

4) ธกส. สาขาเกาะยายฉิม จ.ประจวบคีรีขันธ

5) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี

6) โรงเรียนบานโปงสลอด/บานหนองโสน/วัดโพธ์ิลอย

7) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่เพชรบุร/ีประจวบคีรีขันธ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี/

26 รอยละรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ รอยละ 5 *  อยูระหวางดําเนินการ ผศ.ดร.วิภวานี /ดร.เมธาวิน  

27 จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชน/ ผูประกอบการใหมในชุมชน กลุม 5 *  อยูระหวางดําเนินการ

28 จํานวนชุมชนตนแบบที่นําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ชุมชน 2 *  อยูระหวางดําเนินการ

29 จํานวนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช้ิน 2 *  อยูระหวางดําเนินการ

30 จํานวนฐานขอมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 *  อยูระหวางดําเนินการ

31 รายไดของประชาชนที่ เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 15 ตอป รอยละ 25 *  อยูระหวางดําเนินการ

32 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนามูลคา 5 ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด ช้ิน 10 *  อยูระหวางดําเนินการ

33 จํานวนชุมชนที่นํา โครงการพระราชดําริไป ดําเนินการอยางมี ประสิทธิภาพ 10 ตําบล : จังหวัด และ 100 คน : ตําบลคน 2000 *  อยูระหวางดําเนินการ

34  นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวง ชั้นที่ 1) ที่เขารวม โครงการสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑ

เพ่ิมขึ้น รอยละ 85 เปนจํานวน 20 โรงเรียน : จังหวัด

รอยละ 85 *  อยูระหวางดําเนินการ

35  จํานวนระบบ ฐานขอมูลเพ่ือการ บริหารงานดานการพัฒนา ทองถ่ิน ฐาน 2 1  ระบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน

ตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   2  ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  16.67

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/Oยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ ผูกํากับตัวชี้วัด

36 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 70 2.99  ปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีผูบริหาร รวม 67 ราย ไดเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนา

ผูบริหารจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.99

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ/

37 รอยละของผูผานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ รอยละ 90 *  อยูระหวางดําเนินการ ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน/

38 รอยละของบุคลากรท่ีผานการประเมินตามเกณฑ รอยละ 90 100  ปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีผูผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอยละ 100 ดร.เมธาวิน  สาระยาน/

39 บุคลากรไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายและภายนอก คน 5 5  ในปงบประมาณ 2564 มีผูไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ จํานวน 5 ราย ดร.ทัดทอง พราหมณี

40 ไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1ใน10 ของประเทศไทย อันดับ 3/10 *  อยูระหวางดําเนินการ

41 จํานวนองคความรู และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน ชิ้น 5 *  อยูระหวางดําเนินการ

42 มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา ที่ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับดี หนวย 13 *  อยูระหวางดําเนินการ

43 ระดับการยอมรับของทองถ่ินและสังคมตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ระดับ 4.5 *  อยูระหวางดําเนินการ

44 ระดับความพรอมใชของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4 *  อยูระหวางดําเนินการ

45 ระดับความรอบรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ 4 *  อยูระหวางดําเนินการ

46 ความพึงพอใจของผูใชบริการผานระบบดิจิทัล ระดับ 4 *  อยูระหวางดําเนินการ

47 ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับ 4 *  อยูระหวางดําเนินการ

ตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   2  ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  16.67

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น 47 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   12  ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  25.53

* อยูระหวางดําเนินการ / ยังไมถึงรอบการประเมิน / อยูระหวางรวบรวมผลดําเนนิงาน 

ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร



ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด บรรลุ รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว 16 6 37.50

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 32 5 15.63

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 5 2 40.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 17 10 58.82

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น 85 13 15.29

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 50 8 16.00

รวม 205 44 21.46

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (รอบ 2 เดือน)



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/O

1. การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

แผนงานสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

1) โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

ตัวชี้วัด

1. จํานวนหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร หลักสูตร 2 * 

2. จํานวน Joint Certificate Program 1 หลักสูตร (Australia) หลักสูตร 1 * 

3. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ Internship Certificate กับมหาวิทยาลัยตามความรวมมือ

ในไตหวัน

ราย ≥30 * 

4. จํานวนรางวัลท่ีไดจากการแขงขันระดับชาติ นานาชาติ รางวัล ≥10 *   จะดําเนินการในไตรมาส 4 เพราะปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการ

ไดเนื่องจากสถานการณ CORONAVIRUS-2019

5. จํานวนนักศึกษาที่ผานการทดสอบทักษะ/มาตรฐาน 4 ทักษะ 

(1.อาหารไทย/ขนมอบ 2.การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3.การตอนรับสวนหนา 4.

มัคคุเทศอาชีพ )

คน ≥120 *  อยูระหวางดาํเนินการ

6. รายไดจากหลักสูตรระยะสั้น การจัดการจําหนาย Signature Dishes 5 เมนู และ

รายไดจากโรงแรมเพชรน้ําหนึ่ง

ลานบาท ≥3 *   ดําเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงหองพักอาคารเพชรน้ําหนึ่ง (ขา

แขวนจอLED, โตะเครื่องแปง)เรียบรอยแลว และมีรายไดจากการ

จัดต้ังเปนโรงพยาบาลสนาม แตยังไมสามารถสรุปยอดรายได 2) โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ตัวชี้วัด

1. จํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก/การจัดสรร

งบประมาณรวมกัน/การบูรณาการการทํางานรวมกัน 

(ศูนยความเปนเลิศเกษตรอินทรีย และศูนยความเปนเลิศเกลือทะเลไทย)

โครงการ ≥2 2  ศูนยความเปนเลิศเกลือทะเลไทยมหาวิทยาลัยราชขภัฏเพชรบุรีได

ทํางานบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานกับ AIC ในหลายมิต ิโดยมี

จํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงภายนอก

ในการบูรณาการทํางานรวมกันจํานวน 1 โครงการ คือ “โครงการ

ศึกษาขอมูลเพื่อจัดทําเกณฑการปฏิบัตทิี่ดีสําหรับการผลิตเกลือ

ทะเลเพื่อการบริโภค”  โดยไดรับการวาจางเปนที่ปรึกษาโครงการ 

จากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนเงิน 

870,000 บาท และดําเนินกิจกรรมรวมจัดนิทรรศการและถายทอด

เทคโนโลยีในงานวันเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวจํานวน 5 อําเภอ ไดแก อ.

บานแหลม อ.ชะอํา อ.เขายอย อ.เมือง อ.บานลาด (1. จํานวน

โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 1 

โครงการ 2. การบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก 5 ครั้ง

 (งาน Field Day))

2. จํานวนผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีไดรับมาตรฐาน ผลติภัณฑ ≥1  *   เตรียมผลักดันผลิตภัณฑเกลือทะเลGAP ผลิตดวยกระบวนการทํา

นาดิน(ของเกษตรกรจํานวน 15 ราย) เขาสูระบบการขอรับรอง

มาตรฐาน มกษ. 9905-2562 (อยูระหวางการขอรับรองมาตรฐาน 

มกษ.)

3. จํานวนนวัตกรรมดานการผลิต/แปรรูป นวัตกรรม ≥2             1  1.แปลงเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม SDGsPGS จังหวัดเพชรบุรี

2.นวัตกรรมการแปรรูปเกษตรอาหารปลอดภัย สรางมูลคา

ผลิตภัณฑในทองถิ่น "อลัวทุเรียนปาเด็ง" โดยจับคูความรวมมือกับ 

บริษัท ปอนคําหวาน จํากัด กับ วิสาหกิจชุมชนปา 3 อยาง

ประโยชน 4 อยาง  ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ในการทําธุรกิจเพื่อสังคม โดยนําเอาทุเรียนปาเด็งตก

เกรด-ทุเรียนงอมสกุจัด-ทุเรียนแตกในระบบปลูกแบบปลอดสาร มา

เพิ่มมูลคาและแปรรูปเพื่อยืดอายุผลผลติ และยกระดับสูสากล วาง

เปาอนาคตพัฒนาสินคาอุตสาหกรรมขนมหวานเพื่อการสงออก (อยู

ระหวางการเจรจาเพื่อทําบันทึกความรวมมือ"อลัวทุเรียนปาเด็ง")

ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากสถานการณ 

CORONAVIRUS-2019

รายงานผลตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูกํากับตัวชี้วัด
ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/Oแผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูกํากับตัวชี้วัด
ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ

4. รายไดจากการดําเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชประโยชน ลานบาท ≥0.3 0.379        1.รายไดจากดําเนินโครงการ “โครงการศึกษาขอมูลเพื่อจัดทํา

เกณฑการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตเกลือทะเลเพื่อการบริโภค” 

รอยละ 10 ของการรับจางเปนที่ปรึกษา เปนเงิน 87,000 บาท โดย

 ศูนยความเปนเลิศเกลือทะเลไทย นวัตกรรมที่ไดถายทอด

เทคโนโลยีและนําไปใชคือ สูตรปุยขี้แดดนาเกลือสําหรับไมผล และ 

สูตรปุยขี้แดดนาเกลือสําหรับไมดอก เกษตรกรอําเภอบานแหลม 

อําเภอชะอํา อําเภอเขายอย 2.รายไดจากทุนสนับสนุนการวิจัย 

จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 1)การพัฒนาตนแบบนวัตกรรมระบบผลติ

เกลือทะเลคุณภาพสูงดวยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม

มูลคาของเกลือทะเลไทย 1,170,000 บาท (รอยละ10 เปนเงิน 

117,000 บาท) 2) การพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑื

เกลือทะเลไทยสูการยอมรับเชิงพานิชย 1,750,000 บาท (รอยละ 

10 เปนเงิน 175,000 บาท) รวมรายไดท้ังหมด 379,000 บาท 

(0.379 ลานบาท)

3) โครงการพัฒนาศนูยเรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ตัวชี้วัด

1. จํานวนเทคโนโลย/ีนวัตกรรมใหมเพิ่มขึ้นและหรือถายทอด เทคโนโลย/ี

นวัตกรรม

≥3 4              มีเทคโนโลย/ีนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน ไดแก 1. โตะปลูกผักอัจฉริยะ 2. 

ระบบบําบัดน้ําเสยีสําหรับการเล้ียงกุงระบบปด 3. การเสริมเปลือก

มะนาวผงในอาหารไกไข 4. การใหน้ําอัตโนมัติในโรงเรือนเห็ด

2. จํานวนการเขาศึกษาดูงานและรับการถายทอด ครั้ง 10 10            มีการศึกษาดูงานจากกลุมเกษตรกร และผุที่สนใจทั่วไป  เชน 

เครือขาย ธกส. ไรคุณธีระ กลุมเกษตรกรจากปาเด็ง เกษตรกรราย

ยอย ที่สนใจการทําเกษตรทฤษฎีใหม โคก หนอง นาโมเดล 

นักศึกษากลุมวิศวกรสังคม นักศึกษาที่เปนสมาชิกชมรม UBI เปน

ตน รวมถึงการอบรมและใหคําแนะนําผานระบบไลนดวย

3. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการนํานักศึกษาลงไปปฏิบัติในศูนยเรียนรู วิชา 5 17             มีรายวิชาที่การบูรณาการนํานักศึกษาลงไปปฏิบัติงานในศูนย

เรียนรูฯ ดังนี้ 1. การผลติสัตวปก 2. พืชอาหารสัตว 3. การผลิต

แพะแกะ 4. ปญหาพิเศษทางสตัวศาสตร 5. อาหารสัตวน้ํา 6. 

การจัการฟารม 7. ปญหาพิเศษทางเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 8. การผลิต

ผัก 9. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 10. หลักการขยายพันธุ

พืช 11. ความอุดมสมบูรณของดิน 12. งานชางเกษตร 13. ปญหา

พิเศษทางการเกษตร 14. ปญหาพิเศษสําหรับครูเกษตร 15. ฝก

ประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 1,2, 3  16. ศาสตรของ

พระราชา 17. การพัฒนาและการจัดการโครงการ

4. รายไดจากการดําเนินโครงการ การศึกษาดูงาน หรือการถายทอดองคความรู ลานบาท 0.1 0.1337        1. รายไดจากการจําหนายไกไข 112,395 บาท 2. รายไดจากการ

จําหนายผักโครงการผักยกโตะกางมุง 8.430 บาท 3. รายไดจาก

การจําหนายผลผลติโครงการไมผลเศรษฐกิจและโรงเรือนอนุบาล

พรรณไม 12,380 บาท 4. รายไดจากการจําหนายปุยหมัก 500 

บาท รวมทั้งสิ้น 133,735 บาท

4) โครงการยกระดับคณุภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ตัวชี้วัด

1. รอยละรานคาที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 80 * 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ระดับ 4 * 

อยูระหวางดาํเนินการ

ตัวชี้วัดทั้งหมด 16 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   6  ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ  37.5
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2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

แผนงานพัฒนาคณุภาพบัณฑิต

 5) โครงการพัฒนา ปรับปรุง และการบริหารหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนที่มุงผลลัพธ (Outcome-based education (OBE)) ที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

 1. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงครบรอบ 5 ป ที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสยีทั้งในปจจุบันและอนาคต

หลักสูตร ≥3 17            

 2. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อมุงผลลัพธ (OBE) ที่ทันสมัยสอดคลองกับความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียโดยกําหนดและวัดสมรรถนะผูเรียนแตละชั้นป

หลักสูตร ≥35 39            

 3. รอยละจํานวนหลักสูตรความรวมมือและดําเนินกิจกรรมกับสถานประกอบการ

หรือชุมชนเพื่อรวมผลิตบัณฑิตและ/หรือฝกประสบการณวิชาชีพทั้งเต็มและไมเตม็

รูปแบบ

รอยละ ≥80 27             อยูระหวางดาํเนินการ

 4. รอยละอัตราการคงอยูของนักศึกษาตอนักศึกษาแรกเขาของแผนรับ รอยละ ≥80 * 

 5. รอยละจํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเกณฑของหลักสูตร รอยละ ≥85 *  รอขอมูลจากสํานักสงเสริม

 6. รอยละการมีงานทําหรืออาชีพอิสระของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ ≥85 *  ยังไมถึงรอบการประเมิน

 7. รอยละการสอบผานใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 100 *  ยังไมถึงรอบการประเมิน

6) โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนกัศึกษา

ดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ที่สอดคลองกับ

ศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

1. รอยละจํานวนรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนแบบ blended learning quality 

และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดไวใน มคอ.3

รอยละ ≥80 *  อยูระหวางดาํเนินการ

2. รอยละสื่อและ/หรือเอกสารประกอบการสอนทั้งแบบออนไลนและ/หรือออฟไลนที่

ไดมาตรฐานสอดคลองกับการเรียนการสอนแบบ blended learning quality และ

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดไวใน มคอ.3

รอยละ ≥80 *  อยูระหวางดาํเนินการ

3. รอยละผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบ blended learning quality และ

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัดดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานทางการศึกษาและ

กําหนดไวใน มคอ.3

รอยละ ≥80 * 

4. รอยละจํานวนรางวัลของการแขงขันทักษะดานวิชาการระดับชาติและหรือระดบั

นานาชาติตอจํานวนกิจกรรมที่เขาแขงขัน

รอยละ ≥80 *  ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

5. จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสารรับรองการ

นําไปใชประโยชน

นวัตกรรม/ผลงาน ≥30 *  ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

7) โครงการพัฒนาศูนยนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรูและจัดหาสื่อการเรียนการสอน

ทั้งในและตางประเทศท่ีถูกจัดเก็บในระบบหองสมุดของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

1. จํานวนแผนการใชศูนยนวัตกรรมและผลติสื่อการเรียนรู แผน 1 1             

2. ระดับผลสัมฤทธิ์การใชศูนยนวัตกรรมและผลติสื่อการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการ

ใชศูนยฯ

ระดับ 4 *  อยูระหวางการดําเนินการ

3. รอยละผลสัมฤทธิ์การใชส่ือการเรียนการสอนดานเอกสาร หนังสือ ตําราทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ

รอยละ ≥80 *  อยูระหวางการดําเนินการ

8) โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดร.เมธาวิน สาระยาน

ตัวชี้วัด

1. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการภาวะผูนํา รอยละ 80 * 

2. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการสุขภาวะ รอยละ 80 * 

3. จํานวนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม ≥10 * 

4. จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับจากการประกวดกิจกรรมดานนักศึกษา รางวัล ≥2 * 

5. คาเฉลี่ยนักศึกษาที่มีความรูดาน digial literacy คาเฉลี่ย 3.51 * 

6. จํานวนรางวัลจากการแขงขันกีฬาของนักศึกษา รางวัล ≥10 * 

7. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูประกอบการตอคุณลกัษณะบัณฑิต คาเฉลี่ย 3.51 * 

8. จํานวนของนักศึกษา ที่สามารถเปนผูประกอบการระหวางศึกษา คน ≥8 * 

 ดําเนินการจัดกิจกรรมยอย ไปแลว 2 กิจกรรม แตเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไรวัส COVID-19 ระลอก 3 จึง

ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการได
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9) โครงการการเรียนการสอนผานระบบคลังหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตทุก

ชวงวัย (Credit bank)

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

 1. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรสัมฤทธิ

บัตรที่เปดการเรียนการสอนเพื่อเทียบโอนในระบบคลังหนวยกิต

รายวิชา ≥20 * 

 2. จํานวนระบบและกลไกระบบคลังหนวยกิต ระบบ ≥3 2 

 3. จํานวนระบบฐานขอมูลคลังหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย ฐานขอมูล 1 

 4. รอยละจํานวนนักศึกษาปจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหนวยกิต รอยละ ≥10 * 

 5. รอยละจํานวนศิษยเกาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหนวยกิตแลวนําไป

พัฒนาอาชีพ  (UpSkill/ReSkill)

รอยละ ≥20 * 

 6. จํานวนบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหนวยกิต คน ≥50 * 

10) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

 1. รอยละความสําเร็จการรับนักศึกษาแรกเขาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการรับนักศึกษา รอยละ ≥80 * 

 2. จํานวนสื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษา สื่อ ≥10 12            

 3. ระบบฐานขอมูลการรับนักศึกษา ฐานขอมูล 1 1             

3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

แผนงานพัฒนาศกัยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

11) โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

 1. ผลสมัฤทธิ์การเปนครูมืออาชีพจากการเขารวมกิจกรรมศาสตรและศิลปความเปน

ครู

รอยละ 80 * 

 2. จํานวนการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตอภาคเรียนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครั้ง/ภาคเรียน 3 * 

 3. จํานวนผลงานที่เกี่ยวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน เชน ตํารา หนังสือ

 งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคอยางนอย 1 ชิ้น มีการเผยแพรลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอยางนอย 3 รายการภายใน 5 ปยอนหลังตออาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

ชิ้น/บทความ ≥ 1/3 *   อยูระหวางดําเนินการ

 4. ระบบฐานขอมูลศูนยพัฒนาวิชาชีพครู ระบบ 1 1             

 5. จํานวนหองการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ตอจํานวนสาขาการศึกษาทั้งหมด หอง 1 1             

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม

12) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ตัวชี้วัด

1. รอยละของนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 90 39.40  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย ใน 4 กิจกรรม โดย

มีนักวิจัยไดรับการพัฒนาจํานวนทั้งหมด 145 คน จากนักวิจัย

ทั้งหมด 368 คน คิดเปนรอยละ 39.40 ดังนี้

1. การจัดประชุมช้ีแจงการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนจาก กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(กองทุน ววน.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) ประเภททุน Fundamental Fund 

ประจําปงบประมาณ 2565 มีนักวิจัยไดรับการพัฒนา จํานวน 100

 คน 

2. การพัฒนาชุดขอเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมตาลโตนด เพื่อขอ

ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยจาก สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2564 มีนักวิจัย

ไดรับการพัฒนา จํานวน 15 คน

ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   2  ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ  40

ตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   5  ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ  15.63

 ดําเนินการจัดกิจกรรมยอย ไปแลว 3 กิจกรรม แตเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไรวัส COVID-19 ระลอก 3 จึง

ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการได

อยูระหวางดาํเนินการ

 อยูระหวางดําเนินการ
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3. การพัฒนาชุดขอเสนอโครงการวิจัยจาก หนวยบริหารและ

จัดการทุนวิจัยดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในตามประกาศ

รับขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนงานริเริ่มสําคัญ (Flagship) 

ประจําป 2564 "มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่"แผนงานยอย การ

จัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสํานึก

ทองถ่ินกรอบการวิจัย "มหาวิทยาลัยกับการขับเคล่ือนทุนทาง

วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที"่  มีนักวิจัยไดรับการพัฒนา 

จํานวน 15 คน 

4. การพัฒนาชุดขอเสนอโครงการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมชุมชน 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนชุดขอเสนอโครงการวิจัยจาก หนวยบริหาร

และจัดการทุนวิจัยดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในตาม

ภายใตแผนงานริเริ่มสําคัญ (Flagship) ประจําป 2564 “ชุมชน

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” มีนักวิจัยไดรับการพัฒนา 

จํานวน 15 คน 

5. พัฒนาชุดขอเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาอาหารเชิงพื้นถิ่น 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนชุดขอเสนอโครงการวิจัยจาก สํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. เปดรับ

ขอเสนอแผนงานวิจัย ภายใตหัวขอ RAINS for Thailand Food 

Valley และ Safe Park มีนักวิจัยไดรับการพัฒนา จํานวน 15 คน

2. รอยละของขอเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการบูรณาการวิจัยที่ไดจากนักวิจัยที่ผานการพัฒนารอยละ 50 26.90   มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย ใน 4 กิจกรรม 

โดยมีนักวิจัยไดรับการพัฒนาทั้งสิ้น 145 คน และไดจํานวน

ขอเสนอทั้งหมด 39 โครงการ คิดเปนรอยละ 26.90

3. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ระดับ 3 3   อยูระหวางดําเนินการ และรอประเมินระดับความสําเร็จเมื่อสิ้น

ปงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง

13) โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ตัวชี้วัด

1. รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํารอยละ 40 2.17  อยูระหวางการดําเนินการและการรวบรวมขอมูล ซึ่งขอมูล ณ 

ปจจุบัน 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา มีทั้งหมด 8 เรื่อง จากจํานวนอาจารย

ทั้หงมด 368 คน คิดเปนรอยละ 2.17  รายละเอียดดังนี้

ระดับชาติ จํานวน 6 เรื่อง ไดแก 

1. การพัฒนาสื่อสรางเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล

ตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลสมอพลือ 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ของ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ําสกุล 

คณะวิทยาการจัดการ

2. การเพิ่มการถายเทความรอนภายในทอกลมสอดใสแผนบิดผิว

คลื่นและสลับแกน ของ องดร.อนุชา  สายสรอย คณะ

วิศวกรรมศาสตร

3. Cyberbullying ความหมาย และการทบทวนแนวคิดภายใต

บริบทของสังคมไทย ของ อาจารยกฤษฏา แสงเจริญทรัพย คณะ

มนุษยศาสตรฯ 

4. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตขุองการมุงเนนการเปน

ผูประกอบการและความสารมารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพล

ตอผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี  ของ

 ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน คณะวิทยาการจัดการ
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5. อิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการและการรับรู

ภาพลักษณองคกรที่สงผลตอความจงรักภักดีของลกูคาที่มาใช

บริการรีสอรทและโฮมสเตยจังหวัดเพชรบุรี ของ ผศ.ดร.กฤตชน 

วงศรัตน คณะวิทยาการจัดการ

6. ผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอการพัฒนาสมรรถนะ

ผูสูงอายุโรคไมติดตอเรื้อรังในจังหวัดเพชรบุรี ของ ผศ.ดร.สุขศิริ 

ประสมสุข คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

ระดับนานาชาติ  จํานวน 2 เรื่อง ไดแก

1. On the refinement of quantum Hermite Hadamard 

inequalities for continuous convex functions ของ อาจารย 

ดร.จุฬาลักษ  ปราบเสยีง คณะวิทยาศาสตรฯ

2. Effect of (co) combustion techniques and operating 

condition on the performance and no emission 

reduction in a biomass - fueled twin-cyclone 

fluidized-bed combustor  ของ ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี  คณะ

วิศวกรรมศาสตรฯ

2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เรื่อง 2 *  อยูระหวางการรอตรวจสอบจากกรมทรัพยสนิทางปญญา

3. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชเปนตนแบบหรือ

ประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน สังคม ประเทศ และระดับสากล

พื้นที่ 2 3  มีจํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชเปน

ตนแบบหรือประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น สังคม ประเทศ และ

ระดับสากล ใน 3 พื้นที่ ไดแก บานแหลม ชะอํา หัวหิน จาก

งานวิจัยจํานวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. การจัดการการเรียนรูโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) 

ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม อยางมีสวนรวมของทองถ่ิน ของ ดร.ทัด

ทอง พราหมณี  ผศ.ดร.ปรัชญา มุกดา และ ผศ.ดร. กฤษณ ไชยวงศ

 ในพื้นที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

(ศพก.) อําเภอชะอํา

2. นวัตกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสงเสริมประสบการณ

ทองเท่ียวผสมผสานในพื้นที่ระบบปดภายใตวิถีใหมหลังโควิด-19 

กรณีศึกษา พื้นที่ทองเที่ยวกองบิน 5 ของ รศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุง

สัตย

3. การพัฒนาตนแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูง

ดวยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มมูลคาของเกลือทะเลไทย 

ของ อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกลวพันธุ

 

4. จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed  journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา

เรื่อง 6 56  มีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 56 เรื่อง ดังน้ี

1. รศ.ดร.จินตนา  วิบูลยศิริกุล  จํานวน 3 เรื่อง5. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ียื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร/ทรัพยสินทางปญญา

ชิ้น 4 4  มีผลงานที่กําลังยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา จํานวน 2 เรื่องดังนี้

1. ขนมแยมโรลไสหมอแกงเผือก ของ อ.ณปภา  หอมหวล คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

(อนุสิทธิบัตร)

2. นาฏยศิลปสรางสรรค  ชุด  ชมพูเพชรสายรุง ของ อาจารยศิ

ริวัฒน  ขําเกิด  สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (ลิขสิทธิ)์

3. น้ําทะเลผง ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อนุสิทธิบัตร)

4. ผงสาหรายโรยขาว ของ ผศ.อรอนงคื  ศรีพวาทกุล คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร (อนุสิทธิบัตร)
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14) โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรางสรรค ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ตัวชี้วัด

1. จํานวนตนแบบงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปพัฒนาสูเชิงพาณิชย ชิ้น 6 9  ตนแบบงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไป

พัฒนาสูเชิงพาณิชย จํานวน 9 นวัตกรรม ไดแก

1. นวัตกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสงเสริมประสบการณ

ทองเท่ียวผสมผสานในพื้นที่ระบบปดภายใตวิถีใหมหลังโควิด-19 

กรณีศึกษา พื้นที่ทองเที่ยวกองบิน 5 ของ รศ.ดร.พิมพืระวี  โรจน

รุงสตัย 

2. พันธุขาวทนแลง ของ อ.ดร.สุมิตานันท  จันทะบุรี

3. ตนแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูงดวยการสะตุ

เกลือแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มมูลคาของเกลือทะเลไทย ของ อ.ดร.

จุฑามาศ ทะแกลวพันธุ

4. ผลิตภัณฑเกลือทะเลไทย ของ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ําสกุล 

5. ผลิตภัณฑเอนเนอรจี้บารไขมันต่ําจากขาวพองและวัตถุดิบ

ทองถ่ิน ของ ผศ.ดร.สุคนธา สุคนธธารา

6. ตนแบบหุนยนตสนับสนุนทางการแพทยเพ่ือสถานการณ 

COVID-19

7. ตนแบบอุปกรณผลิตน้ํายาฆาเชื้อดวยพลังงานแสงอาทิตยตูอบฆา

เชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยแสงยูวีซีแบบพกพา เวอรชั่น 3

8. ตนแบบอุปกรณปองกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ชนิดครอบหัวตนแบบ

9. อุปกรณฆาเชื้อโรคภายในกระเปาเก็บอาหารดวยแสงยูวีซีโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย

2. จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสรางสรรคที่สรางมูลคาเพ่ิม 

(Value Creation ) หรือตอยอดสูเชิงพาณิชย/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสรางสรรค

ชิ้น 6 7  1. เครื่องฆาเชื้อดวยแสง UV-C แบบกลองขนาดเล็ก 

2. ตูสแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผาน

3. ตูความดันลบสําหรับคัดกรองผูปวย

4. หุนยนตสู โควิด-19 “นองปฐมพยาบาล”   

5. เครื่องปรับอากาศสําหรับชุด PPE

6. เครื่องฟอกอากาศและฆาเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยเทคโนโลยีแผน

กรองอากาศ HEPA รวมกับ UV-C

7. อุปกรณปองกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบ

หัวพรอมระบบฆาเชื้อดวย UVC

3. รายไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานบริการวิชาการมีการ

นําไปใชประโยชนตอยอดเชิงพาณิชย

ลานบาท 1 *   อยูระหวางการรวบรวมนวัตกรรม และผลิตเพ่ือนําไปจําหนายและ

ตอยอดเชิงพาณิชย

15) โครงการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรมและหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ตัวชี้วัด

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายนอกและ/หรือ

พัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง

ลานบาท ≥30 7.85  มีโครงการที่ไดรับงบประมาณ จํานวน 9 โครงการ 

งบประมาณ 7,854,257 บาท ดังน้ี

1. การสํารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหมในสถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณ 

722,200 บาท ของ อ.ดร.นวรัตน  ประทุมตา 

2. นวัตกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสงเสริมประสบการณ

ทองเท่ียวผสมผสานในพื้นที่ระบบปดภายใตวิถีใหมหลังโควิด-19 

กรณีศึกษา พื้นที่ทองเที่ยวกองบิน 5 ของ รศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุง

สัตย

3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลอืกพันธุทนแลง

ของขาวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี ของ อ.ดร.สุมิตานันท จันทะบุรี

4. การพัฒนาตนแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูง

ดวยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มมูลคาของเกลือทะเลไทย 

ของ อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกลวพันธุ

5. การพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเกลือทะเลไทย

สูการยอมรับเชิงพาณิชย ของ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ําสกุล



การบรรลุ
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รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ

6. การพัฒนาผลิตภัณฑเอนเนอรจี้บารไขมันต่ําจากขาวพองและ

วัตถุดิบทองถ่ิน ของ ผศ.ดร.สุคนธา สุคนธธารา

7. โครงการศึกษาขอมูลเพื่อจัดทําเกณฑการปฏิบัติที่ดสํีาหรับการ

ผลิตเกลือทะเลเพื่อการบริโภค ของ อ.ดร.จุฑามาศ

ทะแกลวพันธุ

8. การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการตามโครงการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการยกระดับผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรปา

ละอู ตําบลหวยสตัวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของ

 อ.วัชระ เย็นเปรม

9. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม ของ อ.ปกรณ 

พรหมแกว

2. รอยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยท่ีผานการพัฒนาและสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกรอยละ 20 *   อยูระหวางการเสนอขอรับงบประมาณจากแหลงตาง ๆ

16) โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจํา) ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ตัวชี้วัด

1. จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจมหาวิทยาลัยสเีขียวเพิ่มขึ้น เรื่อง ≥1 3  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว จํานวน 3 

เรื่อง ไดแก 

1. การสรางการรับรูและการมีสวนรวมของนักศึกษาภายใต

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี กรณีศึกษา การเรียนการสอนรายวิชาโลกกับวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (4400010)

2. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมโดยการ

ใชแนวคิดมหาวิทยาลัยสเีขียวเปนฐาน : กรณีศึกษาสุขาภิบาลอาหาร

3. การพัฒนาการมีสวนรวมของนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัย

สีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจมหาวิทยาลัยดจิิทัลเพิ่มขึ้น เรื่อง ≥1 2  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสูความเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล จํานวน 2 

เรื่อง ไดแก 

1. การประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด (QR Code) สําหรับ

ประชาสัมพันธขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไทย-อังกฤษ) 

เพื่อสงเสริมการเปนมหาวิทยาลัยดจิิทัล

2. ตัวแบบระบบปญญาประดิษฐ เพื่อการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม

3) จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน เรื่อง ≥1 8  โครงการวิจัยที่นําไปใชประโยชนตามพันธกิจเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน จํานวน 8 เรื่อง ไดแก 1. การพัฒนาแบบฝกผสมส่ือดิจิทัล

เรื่อง "การเปลี่ยนประโยคภาษาไทยใหเปนประโยคภาษาอังกฤษที่

ถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ" เพื่อแกปญหาการแตงปะ

โยคภาษาอังกฤษแบบไทยๆ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปที 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการเรียนรูกฎหมายคอมพิวเตอรโดย

ใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนวิชาเคมีโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับ

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสานสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 4. การสงเสริมทักษะการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดวย 

Spaced-Repetition Application
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 5. การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อ

พัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 6.การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด 

Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการสําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 7. การพัฒนาหลักสูตรเสริม

ประวัติศาสตรเพื่อสรางจิตสํานึกความเปนชาติและความภาคภูมิใจ

ในชาติสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 8. การพัฒนาแบบฝกทักษะ

การอิมโพรไวสดนตรีแจส เพื่อการเรียนรูดวยตนเองในยุควิถีใหม

4) จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจําของบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) เรื่อง ≥8 8  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจําของบุคลากรสายสนับสนุน 

(R2R) จํานวน 5 เรื่อง ไดแก 

1. แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. การพัฒนาระบบและคูมือการใชระบบรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธแนะแนวที่เอื้อตอ

การศึกษาตอของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. การประเมินตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใชเทคนิคเดลฟาย

5. คุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามมุมมองของผูใชบัณฑิต

6.ชุดโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 3 โครงการ

5. การพัฒนาทองถิ่น

แผนงานพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

17) 1 คณะ 1 อําเภอ (โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายไดชุมชนฐานราก) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

ตัวชี้วัด

1. จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไข เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายไดครัวเรือน  100 ครัวเรือน ตอจังหวัด

ครัวเรือน/

จังหวัด

100 91              จังหวัดเพชรบุรีรายงานมาแลว 71 ครัวเรือน ไดแก อ.แกงกระจาน

 20 ครัวเรือน อ.บานแหลม 19 ครัวเรือน อ.หนองหญาปลอง 12 

ครัวเรือน อ.เมือง 20 ครัวเรือน จังหวัดประจวบฯรายงานมาแลว 

20 ครัวเรือน ไดแก อ.ปราณบุรี

2. รอยละครัวเรือนที่เขารวมโครงการที่สามารถยกระดับรายไดครัวเรือนพนเกณฑ

ความยากจน (38,500 บาท : คน : ป)

รอยละ ≥60 *  ดําเนินการในไตรมาสท่ี 3-4

3. รอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

ชุมชนฐานรากตอจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ

รอยละ ≥10 *  ดําเนินการในไตรมาสท่ี 3-4

4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน

รายวิชา 2 *   นักศึกษาใน 2 รายวิชาที่เก่ียวของเขารวมโครงการดวย

5. บูรณาการงานวิจัย 8 เรื่อง (คณะละ 1 เรื่อง) เรื่อง 8 *  อยูระหวางดาํเนินการ

6. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 2 *  ดําเนินการในไตรมาสท่ี 3-4

7. รอยละของรายไดประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพ่ิมขึ้น รอยละ ≥15 *  วัดผลในไตรมาสท่ี 4

18) โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง และผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข(ศาสตรพระราชา) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

ตัวชี้วัด

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัย เขาใจคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิของตนเอง

และผูอื่น

รอยละ ≥25 25             อยูระหวางดําเนนิการ

2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวม ไดรับการสงเสริมความเขาใจ ในความรักความ

สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น และสมัครเปนจิต

อาสาเพิ่มขึ้น

รอยละ ≥10 10             อยูระหวางดําเนนิการ

3. รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในการสงเสริมความ

รักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสทิธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น ในรายวิชา

อยางนอยหนึ่งกิจกรรม

รอยละ ≥10 *  อยูระหวางดําเนนิการ

ตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   10  ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ  58.82
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4. มีเครือขายหรือแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ

เสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักทองถ่ิน

แหลง/ชุมชน ≥20 2              อยูระหวางดําเนนิการ

5. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับการนอมนําพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสูการปฏิบัติในพื้นที่บริการ

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คน ≥1000           100   ดําเนินการแลว 1 ชุมชน คือชุมชนพุสวรรค แตดวยสถานการณโค

วิด-19 จึงไดเลื่อนกําหนดจัดกิจกรรมออกไปกอน

6. จํานวนชุมชนตนแบบ ชุมชนตนแบบ ≥2 * 

7. จํานวนเทคโนโลย/ีนวัตกรรม/องคความรู นอมนําแนวพระราชดําริ ชุมชน ≥2 * 

8. เครือขายมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรวมกัน เครือขาย 3              2   อําเภอแกงกระจาน และ องคการบริหารสวนตําบลพุสวรรค

19) โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ผศ.พจนารถ บัวเขียว

ตัวชี้วัด

1) รอยละความสําเร็จตามแผนอนุรักษพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รอยละ 80 รอยละ 86.66   การดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ จากแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2564 

ทั้งหมด 15 โครงการ ซึ่งไดดําเนินการขออนุมัติโครงการและ

ดําเนินการแลวจํานวน 13 โครงการ ยังไมไดดําเนินการขออนุมัติ

โครงการ จํานวน 2 โครงการ

2) จํานวนชุมชนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯชุมชน 2 2 ชุมชน   ชุมชนท่ีไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

ไดแก ชุมชนบานโปงสลอด ต.หนองกะปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 

และชุมชนบานถ้ํารงค ต.ถ้ํารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี

3) จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ ที่รวบรวมเขาสูกระบวนการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ

ชนิด 3 4 ชนิด   การดําเนินงานในสวนของการรวบรวมเขาระบบการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติไดดําเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  และ

ขยายพันธุกลวยไม หมูกลิ้ง ปลูกรักษาพืชวงศขิง 4 ชนิด กระเจียว

ขาว กระเจียวขาวปากเหลือง วานหาวนอน และกระทือลิง โดยนํา

คืนสูปาในพื้นที่วิทยาเขตโปงสลอด

4) จํานวนผลิตภัณฑที่ตอยอดจากการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองจากพระราชดําริ ผลิตภัณฑ 3 4 ผลิตภัณฑ   ผลิตภัณตอยอดจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 4 

ผลิตภัณฑ ไดแก  แยมเน้ือตาลสุก ผงสกัดจากตนออนขาว ชาใบ

ขาว และแผนดับกลิ่นไมพึงประสงคจากวัสดเุศษเหลือจากตาล

5) จํานวนโรงเรียน / องคกรทองถ่ิน ที่เขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช หนวยงาน 2 *  ยังไมไดดําเนินการ

20) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน ผศ.พจนารถ 

 และดร.มนัญญา

ตัวชี้วัด

1. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ ≥10  *  อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

2. พัฒนาแผนการตลาด สงเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ แผน ≥10  *  อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

3. ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ ≥10  *  อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

4. ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีเกณฑ

มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น

ผลิตภัณฑ 5  *  อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

21) โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด (ศาสตรพระราชา) ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ตัวชี้วัด

1. จํานวนตําบลที่ดาํเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล ไมนอยกวา 10 ตําบลตอ

จังหวัด

ตําบล ≥20  * 

2. ระบบฐานขอมูล 3 ฐาน (ดานพัฒนาทองถิ่นและการศึกษา, ดานอาหาร, ดานการ

ทองเท่ียวและโรงแรม)

ฐาน 3  * 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนได รอยละ 50  * 

4. เกิดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ อันเกิดจากการตอยอดหรือนําใชระบบฐานขอมูลตําบล โครงการ ≥4  * 

5. เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น อันเกิดจากการนําใชระบบ

ฐานขอมูลตําบล

นโยบาย 3  * 

22) โครงการพัฒนาความรูทักษะ ดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี 21 ผศ.ดร.พรรณี /

ดร.กฤษดา /ดร.เมธาวิน

ตัวชี้วัด

1. อาจารยผูสอนที่สามารถสอนโดยใชภาษาอังกฤษ คน 10 *  ยังไมถึงกําหนดการดําเนินโครงการ

2. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรมอบรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษรอยละ 80             97  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานโปรแกรม 

DynEd จํานวน 475 ราย โดยเรียนผานหลักสูตรและไดรับ 

e-Certificate รวมท้ังสิ้น 461 ราย

3. รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล รอยละ 80 87.79  นักศึกษาเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษผานโปรแกรม DynEd จํานวน 471 ราย จาก 475 ราย

4. รอยละของนักศึกษาที่ผานการอบรมทักษะภาษาตางประเทศตามเกณฑ รอยละ 100 100.00  นักศึกษาผานการเขารวมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ จํานวน 4 กิจกรรม รวม 931 ราย

5. รอยละของบุคลากรที่ผานการอบรมทักษะภาษาตางประเทศตามเกณฑ รอยละ 100 *  ยังไมถึงกําหนดการดําเนินโครงการ

อยูในชวงกําลังดําเนินการขออนุมัติ ปรับแกไขรายละเอียดคาใชจาย

 และปรับกิจกรรม
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6. รอยละของนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นท่ีผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100 *  นักศึกษายังไมไดรับการทดสอบ TOEIC เนื่องจากศูนยสอบปดชั่วคราว

7. รอยละของนักศึกษาครูท่ีผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100 *  นักศึกษายังไมไดรับการทดสอบ TOEIC เนื่องจากศูนยสอบปดชั่วคราว

8. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานแบบทดสอบหลังการอบรม (post test) รอยละ 70 51.28   ภายหลังจากเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผาน

โปรแกรม DynEd โปรแกรม Speexx และการอบรม TOEIC 

Online นักศึกษามีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นอยางนอย 1 ระดับ รวม 580 

ราย จากนักศึกษาทั้งสิ้นรวม 1,131 ราย

9. รอยละของนักศึกษาที่ผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล รอยละ 60 98.99  นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบ TOEIC จํานวน 695 รายไดรับการทดสอบทักษะ

10. รอยละของบุคลากรมีทักษะดานภาษาอังกฤษ ที่เทียบเทาหรือเทียบเคียงมาตรฐานสากลรอยละ 50 *  ยังไมถึงกําหนดการดําเนินโครงการ

11. รอยละของอาจารยผูสอนที่เขารวมโครงการสามารถสอนโดยใชภาษาอังกฤษในการสอน รอยละ 50 *  ยังไมถึงกําหนดการดําเนินโครงการ

12. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

 ผานเกณฑมาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) หรือ

 CEFR (B2)

รอยละ 20 *  นักศึกษายังไมไดรับการทดสอบ TOEIC เนื่องจากศูนยสอบปดชั่วคราว

23) โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

 1. จํานวนแผนการพัฒนาทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารเทศจําแนกตามระดับชั้นป แผน 1 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 2. รอยละผลการประเมินความรูและทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ ≥80 *  อยูระหวางดาํเนินการ

24) โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

1. รอยละผลสัมฤทธิ์การยกระดับกระบวนการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน

เครือขายดานการอานออกเขียนไดของนักเรียน

รอยละ ≥80 *   มีกําหนดจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการอานการเขียนและการคิด

วิเคราะหของนักเรียนในระดับประถมศึกษาขึ้นในวันท่ี 14-16

พฤษภาคม 2564 แตดวยสถานการณการแพรระบาทของเชื้อไวรัส

โควิด 19 จึงขอเลื่อนกาหนดออกไปเปนในชวงเดอืนมิถุนายน -

กรกฎาคม 2564

2. รอยละการอานออกเขียนไดวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมเปาหมาย รอยละ ≥80 *  อยูระหวางดาํเนินการ

3. จํานวนโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาทักษะการอานออกเขียนได โรงเรียน ≥14 *  อยูระหวางดาํเนินการ

4. จํานวนคูมือฝกปฏิบัติและหรือสื่อการเรียนการสอนทั้ง Online และหรือ Offine 

เพื่อยกระดับการอานออกเขียนไดวิชาภาษาไทย

คูมือ/สื่อ ≥5 *  อยูระหวางดาํเนินการ

5. คาระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

วิชาภาษาไทยไมนอยกวารอยละ 50

รอยละ ≥50 *  อยูระหวางดาํเนินการ

6. รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่เขารวมเพื่อเสริมสรางสุขภาวะสําหรับ

นักเรียน

รอยละ 40 *  อยูระหวางดาํเนินการ

7. รอยละรายวิชาในหลักสูตรวิชาภาษาไทยที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

เสริมสรางสุขภาวะสําหรับนักเรียน

รอยละ ≥10 *  อยูระหวางดาํเนินการ

8. มีฐานขอมูลดานการอานออกเขียนไดของโรงเรียนกลุมเปาหมายครบถวนทุก

โรงเรียน

โรงเรียน 14 *  อยูระหวางดาํเนินการ

9. จํานวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรูดานการอานออกเขียนไดหรือ

การคิดวิเคราะหได

สื่อ/นวัตกรรม ≥5 *  อยูระหวางดาํเนินการ

25) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร ดร.เมธาวิน  สาระยาน

ตัวชี้วัด

 1. ผลสําเร็จการสรางอัตลักษณครูเพชรนวัตกร รอยละ ≥80 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 2. ระบบคลังขอสอบเตรียมสอบบรรจุขาราชการ กพ. และบรรจุครูผูชวย ระบบ 1 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 3. รอยละจํานวนรางวัลของการแขงขันทักษะดานวิชาการระดับชาติและหรือระดับ

นานาชาติตอจํานวนกิจกรรมที่เขาแขงขัน

รอยละ ≥80 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 4. จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสารรับรองการ

นําไปใชประโยชน

นวัตกรรม ≥15 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 5. รอยละครูตนแบบนวัตกร(ครูเพชรนวัตกร) รอยละ ≥65 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 6. ผลสมัฤทธิ์การนําเสนอตอหนาชั้นเรียน รอยละ ≥80 *  อยูระหวางดาํเนินการ

26) โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนตนแบบ ผศ.ดร.พรรณี /ดร.เมธาวิน

ตัวชี้วัด

1. รอยละครูพี่เลี้ยงหรือครูประจําการในโรงเรียนเครือขายไดรับการพัฒนาดวย

กระบวนการ PLC

รอยละ ≥85 *   จัดประชุมคณะทางานเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานเมื่อวันที่ 

10 ก.พ. 64 ซึ่งกําหนดใหมีการดําเนินงานทั้งสิ้น 4 ระยะ โดย ได

เริ่มดําเนินการใน ระยะที่ 1 ขั้นตอนเตรียมการพัฒนาระยะที่ 2-3 

จะดาเนินการพัฒนา และระยะที่ 4 สรุปผลการพัฒนา จะ

ดําเนินการในไตรมาสท่ี 4

2. รอยละโรงเรียนเครือขายความรวมมือไดรับการพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับ

ศักยภาพโรงเรียน

รอยละ ≥85 *  อยูระหวางดาํเนินการ

3. จํานวนโรงเรียนเครือขายตนแบบ โรงเรียน 1 *  อยูระหวางดาํเนินการ

4. จํานวนหลักสูตรระยะสั้นทั้งระบบ Online/Offline เพื่อพัฒนาครูและหรือนักเรียน

ในโรงเรียนเครือขาย

หลักสูตร ≥5 *  อยูระหวางดาํเนินการ
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27) โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตัวชี้วัด

 1. โรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้ง 14 สาขาวิชา สาขาวิชา ≥7 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 2. จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมของครูในโรงเรียนทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาจาก

ศูนยปฏิบัติการ

จํานวน ≥10 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 3. รอยละนวัตกรรมและการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และภาษาตางประทศ

รอยละ 100 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 4. เครือขายความรวมมือและดําเนินการตามแผนความรวมมือกับโรงเรียนในเขต

พื้นที่บริการ

เครือขาย ≥10 *  อยูระหวางดาํเนินการ

 5. รอยละจํานวนรางวัลที่ไดจากกการแขงขันดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศ

รอยละ ≥80 *  อยูระหวางดาํเนินการ

28) โครงการสนบัสนนุสื่อวีดีทัศน DLTV เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกบั

โรงเรียนขนาดเล็ก(ศาสตรพระราชา)

ดร.เมธาวิน  สาระยาน

ตัวชี้วัด

1. มีสื่อวีดิทัศนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผาน

สถานีโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 5 เรื่อง 

เรื่องละ 10 ตอน

เรื่อง/ตอน  5/50  2/10   1.ดําเนินการระหวางวันท่ี 19-21 พฤษภาคม 2564

2.ตัดตอ/แกไข ระหวางวันที่ 24 - 28 พ.ค. 2564 

3.สรุปและรายงานผล 1 - 4 ม.ิย. 2564 2 เรื่อง 10 ตอน

2. การนําสื่อวีดทิัศนหรือสารคดีไปใชประโยชนในสถานศึกษาอยางนอย 1 ดาน ดาน 1  *   อยูระหวางดําเนินการ

3. รอยละความพึงพอใจที่มีส่ือวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผาน

สถานีโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) รอยละ 80

รอยละ 80  *   อยูระหวางดําเนินการ

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

ตัวชี้วัด

1. ผลสําเร็จจากโครงการจิตอาสาที่กอใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรมแกชุมชนและ

สังคม (ดานสาธารณะ ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ดานการสรางสรรคนวัตกรรม 

เปนตน)

รอยละ 80 *   -จัดทําไทมไลน พัฒนาการ /ไทมไลนกระบวนการตางๆ เพื่อ

ดําเนินการ

-นักศึกษา ชุมชน ไดรวมกันพัฒนาศูนยฯ และมีการทํางานรวมกันได

- นักศึกษาเขาใจถึงทักษะ กระบวนการของวิศวกรสังคม

 2. ผลสําเร็จการถอดองคความรูจากโครงการจิตอาสา รอยละ 60 *   อยูระหวางดําเนินการ

30) โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

ระดับตําบล (ศาสตรพระราชา)

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

ตัวชี้วัด

1. แผนแมบทชุมชนระดับตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและคนในชุมชนเพื่อจัดการและพึ่งพาตนเอง

สอดรับกับกระแสการพัฒนา 1 แผนแมบท

แผนแมบท 1              1   จังหวัดเพชรบุรีไดรางแผนแมบทชุมชนระดับตําบล 1 แผน ซึ่งอยู

ระหวางปรับใหสมบูรณ

จังหวัดประจวบคีรีขันธเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ

โควิด-19

2. จํานวนภาคีเครือขาย 3 เครือขาย เครือขาย 3              3   1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) องคการบริหารสวนตําบลหนองกะปุ 

3) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

3. จํานวนศาสตรที่บูรณาการที่พัฒนาเชิงพื้นที่ 2 ศาสตร ศาสตร 2  *   อยูระหวางดําเนินการ

31) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.พจนารถ และ

ดร.มนัญญา

ตัวชี้วัด

1. จํานวนรายไดของกลุมเกษตรกรเพิ่มขึ้น รอยละ 15 รอยละ 15  *   อยูระหวางดําเนินการ

2. ยกระดับคุณภาพอาหารสูเชิงพานิชย ไมนอยกวา 5 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ≥5  *   อยูระหวางดําเนินการ

3. จํานวนผลิตภัณฑที่เกิดจากองคความรู ไมนอยกวา 5 ผลิตภัณฑ ผลติภัณฑ ≥5  *   อยูระหวางดําเนินการ

4. สรางมูลคาเพ่ิมจากเสนทางการทองเที่ยว ไมนอยกวา 1 ดาน (เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม การศึกษา)

ดาน ≥1  *   อยูระหวางดําเนินการ

5. จํานวนศูนยสุขภาพตนแบบดานเด็กเล็กและผูสงูอายุ ไมนอยกวา 2 ศูนย ศูนย ≥2              1   ศูนยเรียนรูนวัตกรรมผูสูงอายุตนแบบ 1 ศูนยเรียนรู

-ศูนยพัฒนาเดก็วัยกอนเรียนตนแบบตําบลหัวสะพาน 1 ศูนย ที่

ตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

6. ชุมชนตนแบบพลังงานทดแทน ที่สามารถขยายผลได ไมนอยกวา 1 ชุมชน ชุมชน ≥1  อยูระหวาง

ดําเนินการ

  ไดช้ีแจงโครงการ ทําความเขาใจ วัตถุประสงคของโครงการ และ

แจกแบบสอบถามใหกับ กํานันสมศักดิ์ หงสทอง กํานัน ต.หนอง

ชุมพลเหนือ เพ่ือขอลงพื้นที่ และดําเนินการจัดอบรมใหกับชุมชน  

ชุมชนอูตะเภา ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/Oแผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูกํากับตัวชี้วัด
ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ

7. จํานวนชุมชนตนแบบดานศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา 1 ชุมชน ชุมชน ≥1  อยูระหวาง

ดําเนินการ

  ดําเนินการเริ่มตนโดยเปนการประชุมรวมกับประชาชนในพื้นที่

ตําบลไรสะทอน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี เกี่ยวกับการจัดงาน

ตาลโตนด โดยในไตรมาสท่ี 1 ยังไมสามารถดําเนินการตอไปได 

เนื่องจากติดปญหาสภาวการณ COVID-19  และการประกวดสวม

ใสชุดผาไทยในวันศุกร

8. จํานวนผูเขาชมงานศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน ไมนอยกวา 1,500 คน คน ≥1500        3,000   ผูเขาชมงานจํานวน 3,000 คน

9. จํานวนเครือขายดานศิลปะวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระดับอาเซียน 2 เครือขาย เครือขาย 2  * 

32) โครงการบริการเพื่อจัดหารายไดตามแกนความสามารถหลัก(core 

competencies )

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

ตัวชี้วัด

1. จํานวนรายไดดานการบริการวิชาการ ลานบาท 2  *   อยูระหวางดําเนินการ

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

33) โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ตัวชี้วัด

1. หลักสูตรอบรมผูบริหาร หลักสูตร 2 * 

2. รอยละผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 80 3               ปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีผูบริหาร รวม 67 ราย ไดเขา

รับการอบรมเพื่อพัฒนาผูบริหารจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 2.99

3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเขาสูตาํแหนงบริหาร รอยละ 20 * 

34) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ตัวชี้วัด

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 80 100            อบรมหลักสูตร “ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(Communication Skill)”วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2564  

บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 140 คน  เขา 142 คน

2. ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะของนักปฏิบัติการมืออาชีพ ระดบั ≥4 * 

3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการประเมินเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน คน 10 2               นางเสาวภา พงษพิพัฒน และนางภาสิกา แจมจํารัส และอยู

ระหวางประเมิน 4 ราย

4. จัดทํางานวิจัยจากงานประจํา (R2R) โครงการ/เรื่อง 2/8 8              โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจําของบุคลากรสายสนับสนุน 

(R2R) จํานวน 5 เรื่อง ไดแก 

1. แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. การพัฒนาระบบและคูมือการใชระบบรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธแนะแนวที่เอื้อตอ

การศึกษาตอของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. การประเมินตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใชเทคนิคเดลฟาย

5. คุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามมุมมองของผูใชบัณฑิต

6.ชุดโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 3 โครงการ

ตัวชี้วัดทั้งหมด 85 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   13  ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ  15.29



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/Oแผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูกํากับตัวชี้วัด
ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ

5. จํานวนงานวิจัยที่เผยแพรและนําไปใชในการพัฒนางาน (R2R) เรื่อง/งาน 1/1 3              1.การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติการ กรณีศึกษา

 หองปฎิบัติการสาขาชีววิทยา อาคารศูนยวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของ นางปริศนา พันธงาม

2. สภาพการบริหารงานทั่วไปของฝายงานธุรการและสารบรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ของ นายณฏัฐนันท ศูนยจันดา 

3. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการหองประชุมออนไลนดวย

เทคโนโลยีคลาวด ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของ นายประชุม พันออด

35) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ตัวชี้วัด

 1. บุคลากรตองไดรับการพัฒนาตนเองในหลักสูตร Up-skill / Re-skill เพ่ือพัฒนา

ตนเองใหทันกับโลกยุคใหม

รอยละ 80 * 

 2. รอยละผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบ blended learning quality และ

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัดดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานทางการศึกษาและถูก

กําหนดไวใน มคอ.3

รอยละ 80 * 

 3. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 60 25.35  ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอาจารย

ประจําทั้งสิ้น 355 ราย ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 90 ราย 

ไดแก ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 9 ราย และระดับผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 25.35 ตอจํานวน

อาจารยประจํา

 4. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 60 24.79  ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอาจารย

ประจําทั้งสิ้น 355 ราย มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 88 ราย

 คิดเปนรอยละ 24.79 ตอจํานวนอาจารยประจํา

 5. รอยละของอาจารยท่ีมีการ ReSkill-UpSkill ผานระบบออนไลน/อบรมสมัมนา/

แลกเปลี่ยนความรูหรือดวยวิธีการอ่ืน ๆ ที่บงชี้ไดวาเปนการเพ่ิมความรูหรือทักษะ

ใหมๆที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่สอนตออาจารยประจํา

รอยละ 80 * 

 6. ผลสมัฤทธิ์การเปนวิทยากรภายในเพ่ือ Up-Skill Re-Skill บุคลากรสายวิชาการ

เพื่อยกระดับการเรียนการสอนขามศาสตร

รอยละ 80 * 

36) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน

ตัวชี้วัด

1. ระดับการยอมรับตอผลงานดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผูมีสวนไดสวน

เสีย

ระดับ 5 * 

2. ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metrics) (ในระดับประเทศ) ลําดับ ≤20 * 

3. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถเขาสูการ

จัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ไดดงัน้ี

ก)  มีการวางโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงเพื่อใหเปนอาคารอัจฉริยะ และการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 40 * 

- เพิ่มพื้นที่ดูดซับน้ําภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 40 * 

 - เพิ่มพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ โครงการ  ≥2 * 

 - โครงการสรางแหลงเรียนรู/ ศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอม ดานการอนุรักษและดาน

พลังงาน

แหลง/ศูนย  ≥1 * 

 - โครงการพัฒนาบุคลากรดานการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถาที่ รอยละ 10 * 

ข) มีการประหยัดพลังงานโดยการปรับเปล่ียนอุปกรณเพื่อการประหยัดไฟฟา

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ/ ติดต้ังอุปกรณประหยัดพลงังาน (Photo / Pull Switch / 

Thermostat )

รอยละ  ≥20 * 

ค) มีการสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานทดแทน

– ผลติพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย Kwh 20 * 

ง) มีการปฏิบัติงานดาน Green Office ภายในหนวยงาน หนวยงาน ≥1 * 

 - สามารถเขาสูการตรวจประเมินดาน Green Office จากกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม

หนวยงาน ≥4 * 

จ) มีการวางระบบการบริหารจัดการขยะทั้งในสวนของขยะอินทรียและ ขยะอนินทรีย



การบรรลุ
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 - โครงการใชประโยชนจากขยะอินทรียเพื่อการผลติปุย แบบครบวงจร โครงการ ≥1 * 

- โครงการธนาคารขยะแหงมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตัน ≥1 >1   -ดําเนินการรับซื้อขยะ และสํารวจขอมูลการไหลของขยะภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 - โครงการศึกษาและพัฒนาสําหรับสรางวัสดุชนิดใหมจาก ขยะพลาสติกในเชิงพาณิชย โครงการ ≥1 * 

- โครงการรณรงคลดการใชพลาสติก กระดาษ และโฟม ภายในมหาวิทยาลัย โครงการ ≥5 * 

ฉ) มีการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชน 

 - โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําผิวดนิเพื่อการนํามาใชประโยชน โครงการ ≥1 * 

- โครงการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม ในระบบฉีดน้ําสนามหญา /สวน โครงการ ≥1 * 

 - โครงการวางระบบจัดเก็บน้ําฝนเพื่อการนํามาใชประโยชน โครงการ  ≥1 * 

ช) มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณเพ่ือใหเกิดการประหยัดน้ํา

- สํารวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณประหยัดนํ้าเพื่อทดแทนอุปกรณแบบดั้งเดิม 

(Push/Auto/Censor Value)

รอยละ 10 * 

ซ) มีการจัดระบบจราจร และ การขนสงมวลชนภายในมหาวิทยาลัย

 - มีการจัดซื้อรถไฟฟาเพิ่มสําหรับใหบริการนักศึกษาและบุคคลากรเพื่อลดการใช

พาหนะสวนบุคคลภายในมาวิทยาลัย

คัน 1 * 

ฌ) มีการบรูณาการกิจกรรม ดานสิ่งแวดลอมกับการเรียนการสอน

 - มีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และการอนุรักษที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรูณา

การกับการเรียนการสอน

กิจกรรม ≥20 *   -กิจกรรมในสวนของคณะวิทยาศาสตร ฯ จํานวน 7 โครงการ  

และอยูในระหวางดําเนินการเบิกจาย และดําเนินกิจกรรม   5 

กิจกรรม สวนอีก 2 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่ตองลงพื้นที่ ซึ่งตองรอดู

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา2019

 -โครงการสํารวจยานพาหนะและสถานที่จอดรถในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีอยูในระหวางดาํเนินการเบิกจาย และดําเนิน

กิจกรรม

   โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตวัช้ีวัด

 - มีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษที่จัดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการ

บริการวิชาการ

กิจกรรม ≥10 * 

ญ) มีการบรูณาการกจิกรรม ดานสิ่งแวดลอมกับกิจกรรม / ชมรมของนักศึกษา

 - กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และการการอนุรักษที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม ≥5 * 

- กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และการการอนุรักษท่ีจัดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการ

บริการวิชาการ

กิจกรรม ≥3 * 

37) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาและการจัดการความรู ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัยคาเปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไป

ระดับ ≥4 * 

2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหนวยงานคาเปาหมายอยูในระดับดีข้ึนไปทุกหนวยงาน

ระดับ ≥4 * 

3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตรคาเปาหมายอยูในระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร

ระดับ ≥4 * 

4. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา มีผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ ≥80 * 

5. จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดีที่เปนตนแบบและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ผลงาน 5 18  มหาวทิยาลัยโดยงานประกันคุณภาพการศกึษาจัดกจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู(KM)กับผูทรงคุณวุฒ(ิรศ.ดร.เทื้อน  ทอง

แกว) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ผาน

โปรแกรม Zoom แนวปฏบิัตทิี่ดรีะยะที่ 1 โดยมผีูรวมจัดสง  

จํานวน 18 ผลงาน



การบรรลุ

หนวยนับ 2564 P/Oแผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผูกํากับตัวชี้วัด
ผล

ดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานโดยยอ

38) โครงการผลิตส่ือเผยแพรชื่อเสียงและสรางการยอมรับในคณุภาพดานตางๆ

ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย

ดร.เมธาวิน สาระยาน

ตัวชี้วัด

1. ระดับการรับรูและการยอมรับชื่อเสียงมหาวิทยาลัยของบุคลากรภายใน ระดับ 3.51 *  อยูระหวางดาํเนินการ

2. ระดับการรับรูขาวสารและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ระดับ 3.51 *  อยูระหวางดาํเนินการ

3. ระดับการยอมรับชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับ 3.51 *  อยูระหวางดาํเนินการ

39) โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดร.ทัดทอง พราหมณี

ตัวชี้วัด

1. ระดับความพรอมใชบริการตอเนื่อง (ลด Downtime, สอดคลอง SLA) ระดับ 4 3              ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนรอบเวลาการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ 

ในหอง Data Center ใหพรอมใชงาน,  และมีระบบผลิตไฟฟา

ปองกันไฟดับ

2. แบบแผนขอมูลกลาง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ประมวลผล แผน ≥1 5              แบบแผนขอมูลของ 1) API ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน  2) การพัฒน

รูปแบบเว็บใหเขาหลักเกณฑประเมิน Webometric  3) ระบบคัด

กรองโควิด นศ.  4) ระบบบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ U2T (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)  5)

 ระบบเลือกตั้งออนไลน (สภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, 

กรรมการสงเสริมกิจการฯ)

3. ระบบบริการดิจิทัลและการหลอมรวมดิจิทัล (Digital Convergence and Service

 for all)

ระบบ ≥4 4              1) ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน  2) ระบบคัดกรองโควิด นศ.  3) 

ระบบบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ U2T (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)  4) ระบบเลือกตั้ง

ออนไลน (สภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, กรรมการสงเสริม

กิจการฯ)

4. ทักษะการทํางานรวมกัน (Collaboration, New Normal, Re-skill, Up-skill) ดาน 3 3              ครบ 3 ดานตามตัวชี้วัด Media and Information Literacy 

Macro Indicatons ของ UNESCO ดังนี้ 1) ดาน Access การ

เขาถึงระบบ LMS, Google ClessRoom  2) ดาน Evaluation 

การประเมินการเรียนรู  ใชเปนการสอบ EXIT EXAM และทักษะ

ภาษาอังกฤษ 3) ดาน Creation การสรางระบบ สื่อการ การมีสวน

รวม และดูและการใชงานระบบจัดการเรียนการสอน LMS.   

พรอมทั้งมีการจัดอบรมการใชงานและคูมือการใชงานระบบ PBRU

 LMS. ใหกับอาจารยเจาหนาที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคลัง

ขอสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ พยาบาล

ตัวชี้วัดทั้งหมด 205 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   44  ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ  21.46

* อยูระหวางดาํเนินการ / ยังไมถึงรอบการประเมิน / อยูระหวางรวบรวมผลดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดทั้งหมด 50 ตัว บรรลุตามคาเปาหมาย   8  ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ  16


