สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 3 (ตุลาคม – มิถุนายน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
วันจันทร6ที่ 16 สิงหาคม 2564
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2564 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64)
สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3
(ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. การเบิกจ6ายงบประมาณภาพรวม
2. การเบิกจ6ายงบรายจ6ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน)
3. การเบิกจ6ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน6วยงาน
4. การเบิกจ6ายงบประมาณหน6วยงานจัดตั้งภายใน
5. การเบิกจ6ายงบรายจ6ายยุทธศาสตร<
6. การเบิกจ6ายงบรายจ6ายแผนงานฉุกเฉิน
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 หนังสือด6วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 23 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการ
เร6งรัดการใชBจ6ายงบประมาณรายจ6าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก 2 รายงานผลการเบิ ก จ6 า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64)
ภาคผนวก 3 รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ.
2564 (รายจ6ายตามยุทธศาสตร<) ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64)
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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64)
งบประมาณทั้งสิ้น 659,043,500.00 บาท

เบิกจาย
60.23

งบประมาณ
ภาพรวม

เบิกจ/าย 396,935,706.80 บาท 60.23%
คงเหลือ 262,107,793.20 บาท 39.77%

งบประมาณ
รายจ/ายประจํา

งบประมาณทั้งสิ้น 542,342,300.00 บาท

เบิกจาย
66.06

เบิกจ/าย 358,265,549.04 บาท 66.06%
คงเหลือ 184,076,750.96 บาท 33.94%
งบประมาณทั้งสิ้น 21,893,000.00 บาท

เบิกจาย
42.98

งบประมาณรายจ/าย
ตามภารกิจหลัก

เบิกจ/าย 9,408,976.32 บาท 42.98%
คงเหลือ 12,484,023.68 บาท 57.02%

เบิกจ/าย 13,001,810.90 บาท 44.68%
คงเหลือ 16,095,789.10 บาท 55.32%
เบิกจาย
21.79

งบประมาณ
รายจ/าย
ยุทธศาสตร;

งบประมาณทั้งสิ้น 60,872,700.00 บาท
เบิกจ/าย 13,262,027.44 บาท 21.79%
คงเหลือ 47,610,672.56 บาท 78.21%
งบประมาณทั้งสิ้น 4,837,900.00 บาท

เบิกจาย
61.96

งบประมาณรายจ/าย
แผนงานฉุกเฉิน

ไตรมาส/งบประมาณรายจ/าย

งบประมาณทั้งสิ้น 29,097,600.00 บาท

เบิกจาย
44.68

งบประมาณ
หน/วยงานจัดตั้ง
ภายใน

เบิกจ/าย 2,997,343.10 บาท 61.96%
คงเหลือ 1,840,556.90 บาท 38.04%
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ภาพรวมสะสม

23
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รายจ/ายประจํา

28
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80

100

รายจ/ายลงทุน

8

40

65

100

ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2564
วันที่ 16 สิงหาคม 2564

สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 63 – มิถุนายน 64)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-------------------------------------------เพื่อใหการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ)ายตาม
ยุทธศาสตร.) เป0นไปตามขอ 6 แห)งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ)ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น
เพื่ อ ใหทราบผลความกาวหนาในการปฏิ บั ติ ง านของหน) ว ยงาน กองนโยบายและแผน
จึงไดจัดทํารายงานผลดังกล)าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 3 ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 659,043,500.00 บาท เบิกจ)าย
396,935,706.80 บาท คิดเป0นรอยละ 60.23
1. การเบิกจ0ายงบประมาณภาพรวม

เบิกจ0าย

งบประมาณทั้งสิ้น

60.23%

คงเหลือ

39.77%

659,043,500.00 บาท 396,935,706.80 บาท 262,107,793.20 บาท

1

2. การเบิกจ0ายงบรายจ0ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน)

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ0าย

คงเหลือ

66.06%

33.94%
542,342,300.00 บาท 358,265,549.04 บาท 184,076,750.96 บาท

3. การเบิกจ0ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน0วยงาน

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ0าย

42.98%

21,893,000.00 บาท

9,408,976.32 บาท
2

คงเหลือ

57.02%

12,484,023.68 บาท

6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00

คณะ
คณะพยาบาล
คณะ
คณะ
วิศวกรรมศาสต
คณะ
ศาสตร.และ มนุษยศาสตร. คณะวิทยาการ
คณะเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร. เทคโนโลยีการเ
ร.และ
วิทยาศาสตร.
วิทยาการ
และ
สารสนเทศ
จัดการ
และเทคโนโลยี
กษตร
เทคโนโลยี
สุขภาพ
สังคมศาสตร.
อุตสาหกรรม

สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักส)งเสริม สถาบันวิจัย
วิชาการและ และส)งเสริม
งานทะเบียน ศิลปวัฒนธรรม

จัดสรร 1,238,600.00 1,255,300.00 1,189,000.00 1,695,700.00 713,700.00 5,413,000.00 1,854,400.00 1,965,400.00 4,826,800.00 733,900.00

803,200.00

204,000.00

เบิกจ)าย 560,431.54

339,054.84

201,502.40

453,317.57

309,864.92

661,393.20

264,980.02 1,752,065.46 817,002.54

725,993.21 3,086,189.92 237,180.70

4. การเบิกจ0ายงบประมาณหน0วยงานจัดตั้งภายใน

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ0าย

44.68%

29,097,600.00 บาท

13,001,810.90 บาท

3

คงเหลือ

55.32%

16,095,789.10 บาท

5. การเบิกจ0ายงบรายจ0ายยุทธศาสตร<

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ0าย

คงเหลือ

78.21%
21.79%

60,872,700.00บาท 13,262,027.44บาท 47,610,672.56บาท

40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

ยุทธศาสตร.ที่ 1 การสราง
ความโดดเด)นดานอาหาร
และการท)องเที่ยว

ยุทธศาสตร.ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร.ที่ 3 การผลิต
และพัฒนาวิชาชีพครู

ยุทธศาสตร.ที่ 4 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร.ที่ 5 การพัฒนา
ทองถิ่น

จัดสรร

2,001,300.00

14,181,000.00

2,001,300.00

2,001,300.00

34,683,800.00

5,003,400.00

เบิกจ)าย

323,565.00

2,877,163.80

37,600.00

496,111.12

8,235,192.59

1,292,394.93

4

ยุทธศาสตร.ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร

6. การเบิกจ0ายงบประมาณรายจ0ายแผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ0าย

61.96%

4,837,900.00 บาท

2,997,343.10 บาท

5

คงเหลือ

38.04%

1,840,556.90 บาท

- ภาคผนวก 1 –

- ภาคผนวก 2 –

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3
(เมษายน - มิถุนายน 2564)
ยุทธศาสตร//โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผนดิน (บาท)
ตั้ง

เบิกจาย

งบประมาณเงินรายได (บาท)

รอยละ

คงเหลือ

ตั้ง

รวม (บาท)

รอยละ

1 รายจายประจํา

451,326,700.00

319,767,386.70

70.85

131,559,313.30

1 งบบุคลากร

281,469,300.00

214,060,427.28

76.05

67,408,872.72

21,114,600.00

16,965,466.83

2 งบดําเนินงาน

12,289,200.00

11,219,488.81

91.3

1,069,711.19

54,901,000.00

21,532,695.51

3 งบลงทุน (ครุภัณฑ! ที่ดิน และสิ่งก'อสร)าง)

157,568,200.00

94,487,470.61

59.97

63,080,729.39

15,000,000.00

2 รายจายตามภารกิจหลักของหนวยงาน

9,263,100.00

3,926,032.16

42.38

5,337,067.84

12,629,900.00

5,482,944.16

1 คณะครุศาสตร!

524,100.00

275,253.89

52.52

248,846.11

714,500.00

285,177.65

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

531,100.00

201,017.79

37.85

330,082.21

724,200.00

252,299.78

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

503,100.00

178,283.17

35.44

324,816.83

685,900.00

4 คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

717,500.00

246,241.12

34.32

471,258.88

978,200.00

5 คณะพยาบาลศาสตร!และวิทยาการสุขภาพ

91,015,600.00

เบิกจาย
38,498,162.34

ตั้ง

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

52,517,437.66

542,342,300.00

358,265,549.04

80.35

4,149,133.17

302,583,900.00

231,025,894.11

76.35

71,558,005.89

39.22

33,368,304.49

67,190,200.00

32,752,184.32

48.75

34,438,015.68

-

15,000,000.00

172,568,200.00

94,487,470.61

54.75

78,080,729.39

43.41

7,146,955.84

21,893,000.00

9,408,976.32

42.98

12,484,023.68

39.91

429,322.35

1,238,600.00

560,431.54

45.25

678,168.46

34.84

471,900.22

1,255,300.00

453,317.57

36.11

801,982.43

131,581.75

19.18

554,318.25

1,189,000.00

309,864.92

26.06

879,135.08

415,152.08

42.44

563,047.92

1,695,700.00

661,393.20

39

1,034,306.80

-

42.3

คงเหลือ

66.06

184,076,750.96

302,000.00

150,990.50

50

151,009.50

411,700.00

113,989.52

27.69

297,710.48

713,700.00

264,980.02

37.13

448,719.98

2,290,200.00

486,972.87

21.26

1,803,227.13

3,122,800.00

1,265,092.59

40.51

1,857,707.41

5,413,000.00

1,752,065.46

32.37

3,660,934.54

7 คณะวิทยาการจัดการ

784,600.00

184,941.50

23.57

599,658.50

1,069,800.00

632,061.04

59.08

437,738.96

1,854,400.00

817,002.54

44.06

1,037,397.46

8 คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี

831,600.00

417,311.03

50.18

414,288.97

1,133,800.00

308,682.18

27.23

825,117.82

1,965,400.00

725,993.21

36.94

1,239,406.79

2,042,300.00

1,565,051.33

76.63

477,248.67

2,784,500.00

1,521,138.59

54.63

1,263,361.41

4,826,800.00

3,086,189.92

63.94

1,740,610.08

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

310,500.00

40,355.60

13

270,144.40

423,400.00

196,825.10

46.49

226,574.90

733,900.00

237,180.70

32.32

496,719.30

11 สํานักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

339,800.00

94,059.36

27.68

245,740.64

463,400.00

244,995.48

52.87

218,404.52

803,200.00

339,054.84

42.21

464,145.16

6 คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!

9 สํานักงานอธิการบดี

12 สถาบันวิจัยและส'งเสริมศิลปวัฒนธรรม

86,300.00

85,554.00

99.14

746

117,700.00

115,948.40

98.51

1,751.60

204,000.00

201,502.40

98.78

2,497.60

3,508,300.00

808,960.21

23.06

2,699,339.79

25,589,300.00

12,192,850.69

47.65

13,396,449.31

29,097,600.00

13,001,810.90

44.68

16,095,789.10

1 ค'าใช)จ'ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร!

1,568,000.00

598,620.47

38.18

969,379.53

18,861,000.00

9,098,973.96

48.24

9,762,026.04

20,429,000.00

9,697,594.43

47.47

10,731,405.57

2 ค'าใช)จ'ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1,940,300.00

210,339.74

10.84

1,729,960.26

6,728,300.00

3,093,876.73

45.98

3,634,423.27

8,668,600.00

3,304,216.47

38.12

5,364,383.53

40,859,300.00

9,986,476.69

24.44

30,872,823.31

20,013,400.00

3,275,550.75

16.37

16,737,849.25

60,872,700.00

13,262,027.44

21.79

47,610,672.56

3 รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน

4 รายจายตามยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร/ที่ 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

-

-

-

-

2,001,300.00

323,565.00

16.17

1,677,735.00

2,001,300.00

323,565.00

16.17

1,677,735.00

1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts

-

-

-

-

885,262.00

219,745.00

24.82

665,517.00

885,262.00

219,745.00

24.82

665,517.00

2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย

-

-

-

-

251,550.00

24,580.00

9.77

226,970.00

251,550.00

24,580.00

9.77

226,970.00

3 โครงการพัฒนาศูนย!เรียนรู)การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให)บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายใน

-

-

-

-

614,488.00
250,000.00

45,000.00
34,240.00

7.32
13.7

569,488.00
215,760.00

614,488.00
250,000.00

45,000.00
34,240.00

7.32
13.7

569,488.00
215,760.00

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร/ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
5 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บริหารหลักสูตรเน)นการศึกษาที่มุ'งผลลัพธ!

6,175,500.00
-

1,751,284.10
-

28.36

4,424,215.90
-

8,005,500.00
520,300.00

1,125,879.70
68,622.00

14.06
13.19

6,879,620.30
451,678.00

14,181,000.00
520,300.00

2,877,163.80
68,622.00

20.29
13.19

11,303,836.20
451,678.00

2,446,600.00

262,224.00

10.72

2,184,376.00

3,897,900.00

697,427.70

17.89

3,200,472.30

6,344,500.00

959,651.70

15.13

5,384,848.30

320,000.00

146,434.65

45.76

173,565.35

280,900.00

175,000.00

62.3

105,900.00

600,900.00

321,434.65

53.49

279,465.35

-

(Outcome-based education (OBE)) และทันสมัยต'อการเปลี่ยนแปลง
6 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาด)วย
กระบวนการเรียนการสอน แบบ Blended learning quality และสอดคล)องกับ
ศตวรรษที่ 21
7 โครงการพัฒนาศูนย!นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู)และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งใน
และต'างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห)องสมุดของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร//โครงการ/กิจกรรม
8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ!และคุณลักษณะที่พึงประสงค!
9 โครงการระบบคลังหน'วยกิตเพื่อการเรียนรู)ตลอดชีวิตทุกช'วงวัย (Credit bank)
10 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ!การรับนักศึกษาเชิงรุก
ยุทธศาสตร/ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

งบประมาณแผนดิน (บาท)
ตั้ง

เบิกจาย

3,408,900.00

งบประมาณเงินรายได (บาท)

รอยละ

1,342,625.45

39.39

คงเหลือ

ตั้ง

2,066,274.55

เบิกจาย

1,625,300.00

รวม (บาท)

รอยละ

60,300.00
-

คงเหลือ

ตั้ง

3.71

1,565,000.00

5,034,200.00

-

480,300.00

480,300.00

-

-

-

-

480,300.00

-

-

-

-

1,200,800.00

124,530.00

10.37

1,076,270.00

1,200,800.00

เบิกจาย

รอยละ

1,402,925.45
-

27.87

คงเหลือ
3,631,274.55

-

480,300.00

124,530.00

10.37

1,076,270.00
1,963,700.00

-

-

-

-

2,001,300.00

37,600.00

1.88

1,963,700.00

2,001,300.00

37,600.00

1.88

11 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา

-

-

-

-

2,001,300.00

37,600.00

1.88

1,963,700.00

2,001,300.00

37,600.00

1.88

1,963,700.00

ยุทธศาสตร/ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุก

-

-

-

-

2,001,300.00
250,000.00

496,111.12
77,346.38

24.79
30.94

1,505,188.88
172,653.62

2,001,300.00
250,000.00

496,111.12
77,346.38

24.79
30.94

1,505,188.88
172,653.62

-

-

-

-

501,300.00

146,400.00

29.2

354,900.00

501,300.00

146,400.00

29.2

354,900.00

14 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร)างมูลค'าเพิ่ม (Value Creation) สู'เชิง
พาณิชย! หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร)างสรรค!

-

-

-

-

350,000.00

-

350,000.00

350,000.00

-

350,000.00

15 โครงการแสวงหาแหล'งทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม และหรือพัฒนาศูนย!วิจัย

-

-

-

-

200,000.00

25,787.30

12.89

174,212.70

200,000.00

25,787.30

12.89

174,212.70

-

-

-

-

700,000.00

246,577.44

35.23

453,422.56

700,000.00

246,577.44

35.23

453,422.56

ระดับ
13 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร'งานวิจัยหรืองานสร)างสรรค! ที่มีผลกระทบใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
-

-

เฉพาะทาง
16 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การ
พัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจํา)
ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาทองถิ่น

34,683,800.00

8,235,192.59

23.74

26,448,607.41

-

-

-

-

34,683,800.00

8,235,192.59

23.74

26,448,607.41

6,070,000.00
1,800,000.00

875,040.86
423,086.00

14.42
23.5

5,194,959.14
1,376,914.00

-

-

-

-

6,070,000.00
1,800,000.00

875,040.86
423,086.00

14.42
23.5

5,194,959.14
1,376,914.00

19 โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

1,631,500.00

755,993.56

46.34

875,506.44

-

-

-

-

1,631,500.00

755,993.56

46.34

875,506.44

20 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ชุมชนท)องถิ่น

1,500,000.00

-

1,500,000.00

-

-

-

-

1,500,000.00

-

1,500,000.00

17 1 คณะ 1 อําเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได)ชุมชนฐานราก)
18 โครงการส'งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข)าใจสิทธิหน)าที่ของตนเอง และผู)อื่น
ภายใต)พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!เปgนประมุข(ศาสตร!
พระราชา)

21 โครงการพัฒนาระบบข)อมูลตําบลในจังหวัด

-

-

-

400,000.00

-

-

-

-

400,000.00

-

400,000.00

1,700,000.00
300,000.00

388,170.00
-

22.83
-

1,311,830.00
300,000.00

-

-

-

-

1,700,000.00
300,000.00

388,170.00
-

22.83
-

1,311,830.00
300,000.00

1,130,000.00

286,072.00

25.32

843,928.00

-

-

-

-

1,130,000.00

286,072.00

25.32

843,928.00

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร

900,000.00

80,443.93

8.94

819,556.07

-

-

-

-

900,000.00

80,443.93

8.94

819,556.07

26 โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข'ายและโรงเรียนต)นแบบ
27 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปgนโรงเรียนต)นแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการ

250,000.00
20,000.00

-

-

250,000.00
20,000.00

-

-

-

-

250,000.00
20,000.00

-

-

250,000.00
20,000.00

500,000.00

-

-

500,000.00

-

-

-

-

500,000.00

-

-

500,000.00

22 โครงการพัฒนาความรู)และทักษะด)านภาษาอังกฤษที่สอดคล)องกับศตวรรษที่ 21
23 โครงการพัฒนาความรู)และทักษะด)านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล)อง

400,000.00

-

-

กับศตวรรษที่ 21
24 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู)ด)านการอ'านการเขียน และการวิเคราะห!ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียนรู)
28 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน! DLTV เพื่อแก)ไขปlญหาขาดแคลนครูให)กับโรงเรียนขนาด
เล็ก
29 วิศวกรสังคมบําเพ็ญประโยชน!แก'ชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน) (15 กองทุน
11 ตชด. เครือข'าย 30 คน/1 โรงเรียน)

2,000,000.00

684,287.91

34.21

1,315,712.09

-

-

-

-

2,000,000.00

684,287.91

34.21

1,315,712.09

30 โครงการเสริมสร)างสมรรถนะภาคีเครือข'าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตําบล

500,000.00

40,238.24

8.05

459,761.76

-

-

-

-

500,000.00

40,238.24

8.05

459,761.76

ยุทธศาสตร//โครงการ/กิจกรรม
31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
32 โครงการบริการตามแก'นความสามารถหลัก(core competencies)

งบประมาณแผนดิน (บาท)
ตั้ง

เบิกจาย

15,782,300.00

4,701,860.09

29.79

คงเหลือ

ตั้ง

11,080,439.91
200,000.00

เบิกจาย
-

-

-

คงเหลือ

ตั้ง
-

33 โครงการพัฒนาผู)บริหารมืออาชีพ

-

-

-

34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ

-

-

-

35 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

-

-

-

-

300,000.00

200,000.00

66.67

100,000.00

300,000.00

200,000.00

66.67

100,000.00

36 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

-

-

-

-

1,553,400.00

316,224.00

20.36

1,237,176.00

1,553,400.00

316,224.00

20.36

1,237,176.00

37 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู)
38 โครงการผลิตสื่อเผยแพร'ชื่อเสียงและสร)างการยอมรับในคุณภาพด)านต'างๆ ตลอดจน

-

-

-

-

750,000.00
800,000.00

27,850.93
383,880.00

3.71
47.99

722,149.07
416,120.00

750,000.00
800,000.00

27,850.93
383,880.00

3.71
47.99

722,149.07
416,120.00

76,250.00

9.53

723,750.00

800,000.00

76,250.00

9.53

1,000,600.00

1,000,600.00

-

500,000.00

258,640.00

51.73

-

300,000.00

29,550.00

9.85

3,711,005.07

-

คงเหลือ
11,080,439.91

-

25.83

-

29.79

-

1,292,394.93

200,000.00

รอยละ

4,701,860.09

-

5,003,400.00

-

15,782,300.00

เบิกจาย

-

-

-

รวม (บาท)

รอยละ

-

ยุทธศาสตร/ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

200,000.00

งบประมาณเงินรายได (บาท)

รอยละ

200,000.00

5,003,400.00

1,292,394.93

25.83

3,711,005.07

241,360.00

500,000.00

258,640.00

51.73

241,360.00

270,450.00

300,000.00

29,550.00

9.85

270,450.00

การเสริมสร)างภาพลักษณ!ที่ดีของมหาวิทยาลัย
39 โครงการพัฒนาด)านเทคโนโลยีดิจิทัล
รายการสํารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร/
5 รายการคาใชจายตามแผนงานฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

800,000.00

-

-

-

-

1,000,600.00

504,957,400.00

334,488,855.76

66.24

170,468,544.24

-

-

-

-

723,750.00
1,000,600.00

4,837,900.00

2,997,343.10

61.96

1,840,556.90

4,837,900.00

2,997,343.10

61.96

1,840,556.90

154,086,100.00

62,446,851.04

40.53

91,639,248.96

659,043,500.00

396,935,706.80

60.23

262,107,793.20

- ภาคผนวก 3 -

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจายตามยุทธศาสตร)
ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการเบิกจาย
ผลการดำเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts
กิจกรรมที่ 7 การทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพพอครัวขนมอบ / 76,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักาะทาง
76,000.00
0.00 จำนวนผูเขารวมการทดสอบ 39 คน ไม
วิชาชีพของนักศึกษาสาขา
สามารถจัดการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพได
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบ
เนื่องจากสถานการณโควิด
อาหาร
กิจกรรมที่ 8 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาผูประกอบอาหารไทยระดับ 1 / 50,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพของนักสึกษาสาขา
เทคโนโลยีและศิลปการประกอบ
อาหาร และสาขาอาหารและ
โภชนาการประยุกต

5,000.00

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาทักษะวิชาชีพดานอาหารระดับชาติและนานาชาติ / 126,000.00 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
126,000.00
ดานอาหารของนักศึกษาและ
อาจารยสาขาเทคโนโลยีและ
ศิลปะการประกอบอาหาร และ
สาขาอาหารและโภชนาการ
ประยุกต
2. เพื่อสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบอาหาร

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

0.00 จำนวนผูเขารวมการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานอาหารไทยระดับ 1 34 คน ยังไม
สามารถดำเนินกิจกรรมได เนื่องจาก
สถานการณโควิด 19 เนื่องดวย
สถานการณดควิด ทำใหไมสามารถจัด
กิจกรรมไดตามกำหนดการ แตอาจจะทำ
การทดสอบในชวงเดือน ตุลาคม ถึง
ธันวาคม เพราะเนื่องจากเปนขอกำหนดของ
สาขาวิชา ที่นักศึกษาจำเปนจะตองผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานอาหารไทย
0.00 ยังไมมีการดำเนินงาน

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเกษตรอาหารปลอดภัยจากสินคาเกษตรอินทรีย / 119,500.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1

วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป
เกษตรอาหารปลอดภัย สราง
มูลคาผลิตภัณฑในทองถิ่น
ผูประกอบการเกษตร 4.0

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

1. จำนวนนวัตกรรมดานการแปรรูป คา
เปาหมาย 2 ชิ้น ผลการดำเนินงาน 1
นวัตกรรม ไดแก นวัตกรรมการทำน้ำเคล
สกัดเย็นผสมน้ำผลไม
2. จำนวนผลิตภัณฑจากการแปรรูป คา
เปาหมาย 2 ชิ้น ผลการดำเนินงาน 1
ผลิตภัณฑ ไดแก เคลสกัดเย็นผสมน้ำ
ผลไม

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม / 60,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อบริหารจัดการและ
1. การบริหารจัดการศูนย AIC จังหวัด
สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย
เพชรบุรี เปาหมาย 1 ศูนย ผลการ
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
ดำเนินงาน การบริหารจัดการศูนย AIC
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จังหวัดเพชรบุรี 2 ศูนย
2. เพื่อรวบรวม ติดตาม และ
2. จำนวนผูเขาบริการ เปาหมาย ไมต่ำ
สนับสนุนการจัดทำโครงการ
กวา 100 คน ผลการดำเนินงาน จำนวนผู
ถายทอดเทคโนโลยีของศูนย
เขาบริการเกิน 100 คน
ตนแบบเกษตรปลอดภัยและ
3. การทำงานบูรณาการรวมกันใน 6 ภาคี
นวัตกรรม สถาบันเกลือทะเลไทย
เปาหมาย 1 ภาคี ผลการดำเนินงาน การ
ในการผลิตและการแปรรูป
ทำงานบูรณาการรวมกันของ AIC
ผลิตภัณฑเกษตร ตลอดจน
ผูประกอบการเกษตร 4.0

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

อยูระหวางการทดลองสวนผสมของการทำ
เคลสกัดแย็นผสมน้ำผลไม โดยวัตถุดิบที่
เลือกใช เปนวัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมไดจาก
กระบวนการผลิตแบบอินทรีย ไดแก เคล
เสาวรส ฟกขาว มะนาว เลมอน น้ำผึ้ง และ
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ไดแก ดอก
เกลือ สับปะรด เปนตน ซึ่งขณะนีไ้ ดมีการ
ทดลองเคลสกัดเย็นผสมน้ำผลไมชนิดตาง ๆ
และไดมีการทดสอบตลาด และวางจำหนาย
ในกลมผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียแลว
บางสวน อยูระหวางการออกแบบบรรจุ
ภัณฑสำหรับบรรจุเคลสกัดเย็นผสมน้ำผลไม
และอยูระหวางการเบิกจายงบประมาณ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

เคลสกัดเย็นผสมน้ำผลไม 4 ดวยสถานการณโควิด-19 ทำใหไม
สูตร ไดแก เคลสกัดเย็นผสม สามารถจัดอบรมถายทอดองค
น้ำเสาวรส เคลสกัดเย็นผสม ความรูใหกบั ชุมชนได
น้ำสับปะรด เคลสกัดเย็น
ผสมน้ำฟกขาว เคลสกัดเย็น
ผสมน้ำมะนาว ซึ่งผูบริโภค
ตอบรับเคลสกัดเย็นผสมน้ำ
เสาวรส เนื่องจกมีรสชาติที่
เขมขน วัตถุดิบสวนใหญ
ผลิตในระบบอินทรีย มีการ
ใชน้ำผึ้งแทนน้ำตาล

ขอเสนอแนะ

ควรอนุโลมใหปรับเปลี่ยน
กิจกรรมไดตามสถานการณ

ไดดำเนินการ 3 กิจกรรม ไดแก
1.การถายทอดเทคโนโลยีรวมกับเกษตร
จังหวัดเพชรบุรีในการถายทอดเทคโนโลยี
และภูมิปญญาใหกับเกษตรกร ที่เปน
เครือขายศูนยความเปนเลิศดานเกลือทะเล
ไทย ในงานเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field
Day) จำนวน 5 อำเภอ (อ.เขายอย , อ.
ชะอำ, อ.บานแหลม อ.บานลาด, อ.เมือง)
เหลือ อ.ทายางที่เลื่อนไปเนื่องจาก
สถานการณการระบาดโควิด-19
2.กิจกรรมแสวงหาทุนวิจัย โดยปนี้ไดรวม
ประสานงานกับ AIC และคณะกรรมการ
พัฒนาเกลือทะเลไทย กรมสงเสริม
การเกษตร สภาการวิจัยแหงชาติ ไดรับทุน
วิจัย 2 เรื่อง
(1) การพัฒนาและยกระดับเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑเกลือทะเลไทยสูการยอมรับ
(2) การพัฒนาเกลือทะเลคุณภาพสูง
ดวยการสะตุเกลืออัตโนมัตเิ พื่อเพิ่มมูลคา
3.กิจกรรมแสวงหาความรวมมือการจัดทำ
2

วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีในการแปรรูปเกลือ
ทะเล (GMP) โดยรับจางเปนที่ปรึกษาใหกับ
สำนักมาตรฐานสินคาเกษตรแหงชาติ (มก
อช.) ทุน 870,000 บาท
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 1 โครงการตอเนื่องศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ครุภัณฑ) / 188,488 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อเปนสถานที่สำหรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
สูชุมชน
2. เพื่อเปนตนแบบ แหลงวัตถุดิบ
และปจจัยในการผลิตสินคา
เกษตรสำหรับเกษตรกรในพื้นที่
ใกลเคียง
3. เพื่อเปนแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพสำหรับนักศึกษาและผูที่
สนใจ

1. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใชการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรไม
นอยกวา เปาหมาย 3 เทคโนโลยี/
นวัตกรรม ผลการดำเนินงาน 3 นวัตกรรม
ไดแก
1) นวัตกรรมโตะปลูกอัจฉริยะ
2) การใชเปลือกมะนาวผงเสริมในอาหาร
เลี้ยงไกไข3) ระบบใหน้ำและพรางแสง
อัตโนมัติ

มีการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ สำหรับ
กิจกรรมฐานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด การ
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมฐาน
ผักยกโตะกางมุง การพัฒนาโตะปลูกผัก
อัจฉริยะ กิจกรรมฐานเกษตรอินทรีย SDGs
PGS การปลุกผักสลัดดวยระบบ loTการให
น้ำและพรางแสงอัตโนมัติ และกิจกรรม ฐาน
สืบสานและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหมสูดอน
ขังใหญโคกหนองนาโมเดล

2. สินคาทางการเกษตรที่ปลอดภัยตอ
ผูบริโภคไมนอยกวา เปาหมาย 5 ชนิด ผล
การดำเนินงาน มากกวา 5 ชนิด โดย
แบงเปนกลุม ๆ ไดดังนี้
1) ไกไข
2) ผัก (กรีนโอค เรคโอค บัตเตอรเฮด
คอส ผักกาดหอม ตนหอม ผักชี
ผักกาดขาว กวางตุง มะเขือเทศเชอรี
ฯลฯ
3) เห็ด (เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็นนางรม)
4) ไมผล เชน กลวยหอม ฝรั่ง
3. จำนวนการเขาศึกษาดูงาน/และการใช
ประโยชนจากศูนยไมนอยกวา เปาหมาย
10 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มากกวา 10
ครั้ง (ประมาณ 500 คน) เชน
1) การศึกษาดูงานของเกษตรกรสมาชิก
ธกส.
2) การอบรมโครงการรูร ักสามัคคี (วิศวกร
สังคม)
3

วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพ
เสริม UBlsClubชี้ชองรวยชวยนักศึกษา
4) การดูงานจากกลุมผูที่สนใจการทำ
เกษตรอินทรีย ทั้งแบบ onsite และ
online
5) การฝกปฏิบัติในแปลงสำหรับผูท ี่สนใจ
การปลูกผักอินทรีย
4. จำนวนเศษเหลือทิ้งจากศูนยฯ ลดลง
อยางนอย เปาหมาย 60% ผลการ
ดำเนินงาน อยูระหวางการรวบรวมผล
การดำเนินการขอมูลฐานการเรียนรูที่มี
การนำเศษเหลือทิ้งไปใชประโยชน เชน ฐานการเรียนรูผ ักยกโตะ มีการนำเศษผัก
ที่ไดจากกาตัดแตงไปใชทำปุยหมักและน้ำ
หมักชีวภาพ เพื่อนำกลับมาใชในฐานการ
เรียนรู- ฐานการเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต
เห็ด มีการนำกอนเชื้อเห็ดเกาไปทำปุย
หมัก- ฐานการผลิตไกไข มีการนำไขไกที่
ไมไดคณ
ุ ภาพ เชน เปลือกบาง บุบ มาเปน
ปุยในการปลูกฝรั่งพันธุกิมจู นำมาทำ
ฮอรโมนไข และจุลินทรียสังเคราะหแสง
มูลนำมาหมักเปนปุย เปนตน
5. ผลงานวิจัยที่เผยแพรทไี่ ดจาก
การศึกษาในศูนยฯอยางนอย เปาหมาย 3
บทความวิจัย ผลการดำเนินงาน มากกวา
3 บทความ เชน
1) การเลี้ยงปลานิลแบบลดตนทุน (การ
เจริญเติบโตแบบชดเชย ,
compensatory growth)
2) ผลการเสริมผงเปลือกมะนาวในอาหาร
ไกไขตอสมรรถภาพการผลิตไขและ
ปริมาณคอรตซิ อล
3) ผลของชวงอายุการตัดตอการ
เจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบ
ทางเคมีของหญาหวานที่ปลูกในชุดดิน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เพชรบุรี
4) ผลของระดับโปรตีนในอาหารขนตอ
สมรรถภาพการผลิตโคนมลูกผสมโฮลน
สไตนฟรีเชี่ยนเพศผูระยะหลังหยานม
5) การยอยไดของพืชอาหารสัตวในแพะ
เนื้อลูกผสมบอรแองโกลนูเบียนโดยวิธีใช
สารบงชี้
6) ผลการใชหญาเนเปยรปาดชอง 1 ใน
อาหารผสมเสร็จตอสมรรถภาพการผลิต
ของแพะเนื้อเพศเมีย
7) ผลของจุลินทรียส ังเคราะหแสงจาก
แหลงน้ำตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของกวางตุงฮองเต
8) ผลของกากผงชูรสตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักสลัดกรีนโอคที่ปลูกใน
กระถาง
6. การบูรณาการใชในการเรียนการสอน
จากการปฏิบตั ิงานในศูนยอยางนอย
เปาหมาย 5 วิชา ผลการดำเนินงาน
มากกวา 5 วิชา ไดแก
1) ปฐพีวิทยาเบื้องตน
2) การผลิตผัก
3) การผลิตเห็ด
4) การจัดการสวนไมผล
5) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
6) หลักพืชศาสตร
7) ฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร
8) ปญหาพิเศษทางการเกษตร
9) การผลิตสัตวปก
10) การจัดการพืชอาหารสัตว
11) การเพาะขยายพันธุสตั วน้ำ
12)เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
13) สาหรายเศรษฐกิจ
14) ปญหาพิเศษทางเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ
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ขอเสนอแนะ

โครงการที่ 4 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย / 250,000 บาท /สำนักงานอธิการบดี
เพื่อยกระดับคุณภาพอาหาร การ 1) เครื่องดูด
ใหบริการ และความปลอดภัยของ ควันพรอม
อาหารภายในมหาวิทยาลัย
ติดตัง้ จำนวน
2 ชุด
2) เครื่องทำน้ำ
เย็นสแตนเลส
5 กอก พรอม
เครื่องกรองน้ำ
จำนวน 1 ชุด

1) มีผูมาใช
บริการศูนย
อาหารของ
มหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น
2) รานคา
ภายในศูนย
อาหารไดรับการ
รับรองจาก
กระทรวง
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น

1. เชิงปริมาณ : รอยละของรานคาที่ไดรับ
การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
เปาหมาย รอยละ 80 / ผลการดำเนินงาน
ไมบรรลุ
2. เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ เปาหมายระดับ 4 / ไมบรรลุ
3. เชิงเวลา
4. เชิงงบประมาณ ไดรับจัดสรร
250,000 บาท เบิกจายจริง 162,854
บาท คงเหลือ 87,146 บาท

250,000.00

162,854.00

จัดหาครุภณ
ั ฑตามขอ 5 ไดทั้ง 2 รายการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนา ปรับปรุง และการบริหารหลักสูตรเพือ่ การเรียนการสอนที่มุงผลลัพธ (Outcome-based education (OBE) ที่ทันสมัยตอการเปลีย่ นแปลง
กิจกรรมที่ 23 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / 50,050 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
มีนักศึกษาสนใจ 1. เชิงปริมาณ
50,050.00
41,500.00 หลักสูตรไดรับการอนุมตั ิจากสภา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สมัครเขาศึกษา
- จำนวนหลักสูตรที่ไดการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยและ สกอ.
ใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
มหาบัณฑิต
ในหลักสูตร
และพัฒนา 1 หลักสูตร
ดานเศรษฐกิจและสังคม
ไดรับการ
บริหารธุรกิจ
- จำนวนผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวม
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ปรับปรุงและ มหาบัณฑิตเพิ่ม กิจการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผานการ
มากขึ้น
20 คน
ใหไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ เห็นชอบจาก
2. เชิงคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) สภา
- รอยละของความพึงพอใจของ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
มหาวิทยาลัย
ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 90
สมรรถนะของนักบริหารธุรกิจที่มี และ สกอ.
- จำนวนหลักสูตรที่ไดรับความ
คุณภาพสอดคลองตอสถานการณ
เห็นชอบจาก สกอ. 1 หลักสูตร
3. เชิงเวลา
ในปจจุบัน
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด ไตรมาสที่ 3
4. เชิงงบประมาณ
- รอยละของการใชงบประมาณตามที่
กำหนด รอยละ 100
5. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 50,050
บาท เบิกจายจริง 41,500 บาท

เนื่องจากเกิดภาวการณระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เรื่อยมาตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2563 จนถึงปจจุบัน
ทำใหเปาหมายและผลการ
ดำเนินงานไมเปนไปตามที่กำหนดไว

หลักสูตรตองไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงใหมี
มาตรฐานและสรางความ
ทันสมัย นาสนใจสำหรับผู
เขาศึกษา

1. การจัดกิจกรรมอยูในชวงของการ ควรมีการวางแผนในการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำ ดำเนินโครงการในกรณีที่มี
ใหระยะเวลาการดำเนินการชากวาที่ สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
กำหนด และตองปรับรูปแบบเปน
ออนไลนซึ่งทำใหการมีสวนรวม
นอยลง
2. การใชงบประมาณไมเปนไป
ตามที่กำหนดเนื่องจากมีการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการอบรมแบบ
ออนไลนทำใหไมสามารถเบิกจาย
งบประมาณตามที่กำหนดไวได

6

วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม โดยความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย จัดทำ
โครงการปรับปรุงหลักสูตร สรางเครือขาย
ความรวมมือและดำเนินกิจกรรมรวมกับ
สถานประกอบการ คือ บริษัท API
2. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง ราง
หลักสูตร
3. ประชุมปรับปรุงรางหลักสูตรในรูปแบบ
ออนไลน
4. แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
5. ประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ออนไลน
6. นำเสนอหลักสูตรในที่ประชุม สภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตอไป

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร
นวัตกรรมที่ทันสมัยและ
สามารถผลิตบัณฑิตไป
ประกอบการชีพที่ ตรง
ตามความตองการของ
ตลาดแรงงานได

สถานการณโควิด 19 จึงไมสามารถ
จัดประชุมในรูปแบบปกติได ตองจัด
ประชุมออนไลนในการประชุมราง
และประชุมวิพากษหลักสูตร

วันที่ 5-7 เมษายน 2564 นักศึกษา
การแพทยแผนไทย ชั้นปที่ 4 ไดเขารวม
โครงการทดสอบสมรรถนะชั้นปและ
ประมวลความรอบรูพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ประกอบดวยการสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ ไดแก การสอบขอสอบปรนัย
วิชาละ 50 ขอ จำนวน 5 รายวิชา ไดแกวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ วิชาเวชกรรมไทย วิชาเภสัชกรรม
ไทย วิชาการนวดไทย วิชาผดุงครรภไทย

การพัฒนาขอสอบให
เทียบเทาหรือใกลเคียงกับ
ขอสอบใบประกอบวิชาชีพ
ทั้ง 5 รายวิชา และการ
พัฒนารูปแบบการสอบ
ปฏิบัติแบบ OSCE ให
เสมือนกับสถานการณการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย

1. นักศึกษาสอบครั้งแรก มีผผลการ
สอบในระดับต่ำ
2. ระยะเลาการสอบนอยเกินไป
เนื่องจากสถานการณโควิด

ขอเสนอแนะ

คงเหลือ 8,550 บาท

กิจกรรมที่ 27 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มุงผลลัพธและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ / 36,400 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร
การมีงานทำของ 1. เชิงปริมาณ
30,000.00
27,920.00
บริหารหลักสูตรเนนการศึกษาที่ นวัตกรรม
บัณฑิต
จำนวนหลักสูตรเนนการศึกษาที่มุง
มุงผลลัพธ
ฉบับปรับปรุง
ผลลัพธ (OBE) ที่ทันสมัยสอดคลองกับ
1. วัตถุประสงคของโครงการ/
3 แขนง ไดแก
ความตองการของผูมสี วนไดสวนเสีย โดย
กิจกรรม
แขนงดิจิทัล
กำหนดและวัดสมรรถนะของผูเรียนแตละ
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่
และ
ชั้นป เปาหมาย 1 หลักสูตร ผลการ
สอดคลองกับความตองการของผู ปญญาประดิษ
ดำเนินงาน 1 หลักสูตร
มีสวนไดสวนเสียทั้งในปจจุบัน
ฐ แขนง
2. เชิงคุณภาพ บันทึกขอตกลงรวมกับ
และในอนาคต
ดิจิทัลคอน
สถานประกอบการ เปาหมาย 1 MOU
2) เพื่อสรางเครือขายความ
เทนตและเกม
ผลการดำเนินงาน 1 MOU
รวมมือและดำเนินกิจกรรม
และแขนง
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
รวมกับสถานประกอบการหรือ
ความมั่นคง
ระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 80 รอยละ
ชุมชน
สารสนเทศ
80
3) เพื่อสรางเครือขายความ
4. เชิงงบประมาณ ไดรับจัดสรร 30000
รวมมือและดำเนินกิจกรรม
บาท
รวมกับสถานประกอบการ
5. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 30,000
4) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและ
บาท เบิกจายจริง 27,920 บาท คงเหลือ
กำหนดสมรรถนะนักศึกษาแยก
2,080 บาท
ตามระดับชั้นปสเู ปาหมายการมี
งานทำ
กิจกรรมที่ 28 โครงการทดสอบสมรรถนะชั้นปและประมวลความรอบรูพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ / 5,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
1. เพื่อสอบประมวลความรู
จำนวน
นักศึกษาไดผาน 1. เชิงปริมาณ
5,000.00
4,900.00
ภาคทฤษฎี พื้นฐานวิชาชีพ
นักศึกษาที่ผาน การสอบใบ
- จำนวนนักศึกษาที่สอบผานการสอบ
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การทดสอบ
ประกอบวิชาชีพ สมรรถนะและประมวลความรู เปาหมาย
การแพทยแผนไทย ชั้นปที่ 2
สมรรถนะชั้นป ขั้น 1, 2, 3
รอยละ 100 ผลการดำเนินงาน รอยละ
2. เพื่อสอบประมวลความรู
100
ภาคทฤษฎี วิชาชีพ สำหรับ
2. เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผน
- สรางคลังขอสอบ เปาหมาย 5 รายวิชา
ไทย ชั้นปที่ 4
ผลการดำเนินงาน 5 รายวิชา
3. เพื่อสอบประมวลความรู
3. เชิงเวลา
ภาคปฏิบตั ิ วิชาชีพ สำหรับ
- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผน
กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 3 ผลการ

1. ควรกระตุนใหนักศึกษา
เขาใจและรับรูความสำคัญของ
การเตรียมตัวการสอบใหมาก
ขึ้น
2. ควรเพิ่มระยะเวลาการสอบ
จาก 3 วัน เปน 5 วัน
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ไทย ชั้นปที่ 4

ดำเนินงาน ไตรมาส 3
4. เชิงงบประมาณ
- ไดรับจัดสรร 5,000 บาท เบิกจายจริง
4,900 บาท คงเหลือ 100 บาท

1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบ
มุงผลลัพธการเรียนรู (Outcome
based Education) และเขา
ใจความสอดคลองของ OBE,
TQF กับเกณฑ AUNQA ดังนี้
2. ผูเขารวมสามารถพัฒนา
ปรับปรุง และออกแบบโครงสราง
หลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา
รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรูตาม
แนวคิด OBE ผูเขารวมสามารถ
เขียนผลการเรียนรูของหลักสูตร
(Program learning
Outcomes) และรายวิชา
(Course Learning Outcomes)
3. ผูเขารวมสามารถอธิบาย
แนวคิดในการออกแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินไดอยางเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู
ของรายวิชาและหลักสูตร

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อมุง
ผลลัพธ (OBE) 10 หลักสูตร ผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 18 หลักสูตร
- ผูเขารวมมีความรูค วามเขาใจ
แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุง
ผลลัพธการเรียนรู รอยละ 80 ผลการ
ดำเนินงาน รอยละ 81.60
2. เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมสามารถวิเคราะหผลการ
เรียนรูแบบมุงผลลัพธการเรียนรู ระดับดี
ขึ้นไป (4.00) ผลการดำเนินงาน ระดับ
ปานลาง 3.84
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา ไตร
มาส 2 ผลการดำเนินงาน 3,24
กุมภาพันธ 2564
4. เชิงงบประมาณ
- คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติ จำนวน 73,100 บาท ผล
การดำเนินงาน จำนวน 23,200 บาท
5. งบประมาณ
- ไดรับจัดสรร 73,100 บาท เบิกจาย

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

หลักสูตรสามารถนำผลการ
วิเคราะหผลการเรียนรูแบบ
มุงผลลัพธการเรียนรูม า
ประยุกตใชในการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบการ
ปรับปรุงในระยะ 5 ป โดยมี
หลักสูตรที่ปรับปรุงในป
การศึกษา 2564 แบบ OBE
จำนวน 17 หลักสูตร

เนือ่ งดวยสถานการณโควิด19 มีผู
เขาอบรมจำนวนมาก ทำใหการ
อบรมเชิงปฏิบัติการทำไดคอนขาง
ยาก เพราะเปนหัวขอที่คอนขางยาก
ควรมีการอบรมเพิม่ เติมหลายครั้ง
เพื่อสรางความเขาใจใหมากขึ้น

1. ควรมีการอบรมการสราง
ระบบและกลไกการกำกับ
ติดตามตรวจสอบและการ
บริหารจัดการหลังสูตรที่มี
ประสิทธิภาพที่สอดคลองกับ
ทิศทางการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัยและ อว. ใน
ปจจุบัน
2. ควรมีการใหความรู ความ
เขาใจ ในการทำหลักสูตร
OBE เขมขนขึ้น (เนื่องจาก
ระบบออนไลน นั้นบาง
ประเด็นยังไมเขาใจ)

และการสอบปฏิบตั ิ แบบ OSCE จำนวน 20
สถานี เพื่อใหเปนไปตามหลักสูตรการแพทย
แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ที่กำหนดวานักศึกษาจะตองมีการสอบ
ประมวลความรอบรูใหปรากฏผลวาผาน คือ
คะแนนมากกวารอยละ 60 กอนการสำเร็จ
การศึกษา อีกทั้งนักศึกษาการแพทยแผน
ไทย ชั้นปที่ 2 ไดสอบทฤษฎี วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
จำนวน 50 ขอ เพื่อวัดประเมินและเตรียม
ความสอบในการเขาสอบใบประกอบวิชาชีพ
ขั้นที่ 1 ตอไป
กิจกรรมที่ 30 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการจัดการศึกษาแบบมุงผลลัพธการเรียนรู Outcome-based education (OBE) / 73,100 บาท / สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
73,100.00

23,200.00 ผูเขารวมกิจกรรมมีจำนวนทั้งหมด 266 คน
และมีผูตอบแบบประเมินทั้งหมดจำนวน
126 คน เปนเพศชายจำนวน 37 คน คิด
เปนรอยละ 29.40 เพศหญิงจำนวน 89
คน คิดเปนรอยละ 70.60 ผูเขารวม
อบรมมีความรูความเขาใจกอนการอบรมอยู
ในระดับนอย (คาเฉลี่ย 3.14) และหลังจาก
อบรมแลวผูเขารวมอบรมมีความรูค วาม
เขาใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06)
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

จริง 23,200 บาท คงเหลือ 49,900 บาท
โครงการที่ 6 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 6 ปฏิรูปการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร / 184,936 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
1. รอยละของรายการที่เขาแขงขันที่ไดรับ
184,936.00
มีการเบิกงบประมาณบางสวน สำหรับไป
นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
ราชการ เพื่อประชุมเครือคายคณบดีคณะ
ของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปน
เปาหมาย รอยละ 85 ผลการดำเนินงาน
เกษตร และมีการคืนงบประมาณ เนื่องจาก
อาชีพหลักของประเทศและเปน
ไดรับรางวัลจากการแขงขันคลองโค
สถานการณการแพรระบาดโควิด จึงไม
ฐานเศรษฐกิจในอนาคตโดย
จำนวน 5 รางวัล สวนกิจกรรมการแขงขัน
สามารถดำเนินกิจกรรมตอได
เตรียมความรูและคุณลักษณะที่
อื่นๆ งดการจัดการแขงขัน
พึงมีในการศึกษาตอในสายอาชีพ
2. จำนวนนักศึกษาในสาขาวิชาที่ไดรับ
เกษตร
การเตรียมความพรอมทักษะในศตวรรษที่
2.เพื่อเตรียมความพรอมและ
21 เปาหมาย 30 ผลการดำเนินงาน
สงเสริมการพัฒนาความรูในดาน
นักศึกษาไดรบั การเตรียมพรอมทักษะใน
วิทยาศาสตรประยุกตใหกับ
ศตวรรษที่ 21 จำนวนเกินกวา 30 คน
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติดา นวิศวกรรมดวยกระบวนการ Blended learning quality / 80,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ความคิดสรางสรรคในการ
ประดิษฐคดิ คนนวัตกรรมดาน
พลังงานทดแทน และมี
ประสบการณจากการแขงขันใน
ระดับประเทศ

1. จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน
สรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร
รับรองการนำไปใชประโยชน จำนวน 1
ชิ้นงาน
2. จำนวนรางวัลของการแขงขันทักษะ
ดานวิชาการระดับชาติไมนอยกวา
จำนวน 1 รางวัล
6. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 80,000
บาท เบิกจายจริง 67,135 บาท คงเหลือ
12,864.50 บาท

80,000.00

67,135.00 กิจกรรมสงเสริมทักษะการสรางสรรคผลงาน
ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน ได
ดำเนินการสรางสรรคผลงานของนักศึกษา
แลว 1 ชิ้นงาน และสงเขาประกวดไดรับ
รางวัล จำนวน 1 รางวัล ในระดับรางวัล
ชมเชย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวอยูระหวางการ
ดำเนินการสรางสรรคผลงานอีก 1 ชิ้นงาน
และระหวางนี้จะมีการนำผลงานสรางสรรค
จากนักศึกษาจะมีการสงมอบใหกบั ชุมชน
เพื่อนำไปใชประโยชนตอไป

กิจกรรมสงเสริมทักษะการ
สรางสรรคผลงานของ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรม
พลังงานนั้นเปนกิจกรรมที่
เปนประโยชนกับนักศึกษา
และชุมชนเปนอยางยิ่ง เปน
กิจกรรมทีส่ นับสนุนให
นักศึกษาไดฝกความสามารถ
ฝกความเปนผูนำ ความมี
น้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รู
อภัย ยอมรับในกติกา
ยอมรับในความสามารถของ
ทุกคน อาจารยผฝู กสอนได
เรียนรูจ ากทุกคน ทุกทีม
เพื่อใชสอนและพัฒนา
นักศึกษารุนตอ ๆ ไปได อีก
ทั้งผลงานที่เกิดขึ้นจากการที่
นักศึกษาไดนำความรูที่ไดใน
หองเรียนในรายวิชาทุก
รายวิชามาบูรณาการความรู

ปญหาจากการเขียนโครงการเพื่อ
ควรมีการอบรมหรือชี้แจง
อนุมัติอาจมีความลาชาเกิดขึ้น
ตัวชี้วัดในแตละโครงการให
เนื่องจากตองแกไขใหตรงกับตัวชี้วดั ละเอียดกอน
โดยละเอียดจึงทำใหกิจกรรม
ดำเนินการลาชาออกไปเล็กนอย แต
คาดวาจะสามารถดำเนินการไดเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ได
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เพื่อนำมาพัฒนาผลงานสู
ชุมชนไดอยางแทจริง

กิจกรรมที่ 21 ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน / 33,600 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน
งานวิจัยจากกระบวนการเรียน
การสอนสำหรับนักศึกษาครู
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
ครูใหพรอมทำงานดวยวิชาการ
วิชาชีพ
3. เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรูจ ากกระบวนการเรียนการ
สอนสำหรับนักศึกษาครูรวมกับครู
ประจำการ

1. จำนวนสื่อ/
นวัตกรรม
นำไปใช
ประโยชนอยาง
นอย 1 ชิ้น
2. จำนวน
งานวิจัย/
บทความวิจัยที่
ไดรับการ
ตีพิมพหรือ
นำเสนอในเวที
ระดับชาติ/
นานาชาติ
อยางนอย 20
ชิ้น

1. จำนวน
งานวิจัย/
บทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพ
หรือนำเสนอใน
เวทีระดับชาติ/
นานาชาติ
จำนวน 20
เรื่อง
2. จำนวน
ผลงานที่ไดรับ
รางวัล 6 รางวัล
ประกอบดวย
บทความระดับ
ยอดเยี่ยม 2
รางวัล บทความ
ระดับดีเดน 1
รางวัล นำเสนอ
ระดับดีเดน 2
รางวัล และ
นำเสนอระดับดี
1 รางวัล

1. เชิงปริมาณ
1) จำนวนสื่อ/นวัตกรรม เปาหมาย
20 ชิ้น ผลการดำเนินงาน 20 ชิ้น
2) จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เปาหมาย 30 คน ผลการดำเนินงาน 40
คน
3) จำนวนผลงานที่ไดรับรางวัล ผล
การดำเนินงาน 6 รางวัล
2. เชิงคุณภาพ
1) ผลทักษะการพัฒนาผลงานวิจัย
จากกระบวน การเรียนการสอน นักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เปาหมาย ผานเกณฑระดับรอยละ
80 ผลการดำเนินงาน ผานเกณฑระดับ
รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน ผานเกณฑ
ระดับรอยละ 80
3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดอบรม
1) เชิงงบประมาณ สามารถใช
งบประมาณจัดทำโครงการตามจำนวน
เปาหมาย 33600 ผลการดำเนินการ
33600 บรรลุเปาหมาย รอยละ 100
4. งบประมาณไดรับจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน 33,600 บาท เบิกจายจริง
33,600 บาท คงเหลือ - บาท
กิจกรรมที่ 33 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ดวยการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) / 50,000 บาท / คณะครุศาสตร
1. เพื่อใหนักศึกษาระดับ
1. เชิงปริมาณ
50,000.00
30,000.00
บัณฑิตศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตอใน
1) จำนวนผูเขารวมกิจกรรมที่
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บริหารการศึกษาไดรับการเตรียม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน
ความพรอมในดานทักษะการ
30 คน

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจาก
กระบวนการเรียนการสอนของ นักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำความรู
ไปประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรมและ
บทความวิจัยจากการเรียนการสอน โดยได
จำนวนบทความวิจัยหรือนวัตกรรมจำนวน
20 เรื่อง ไดรับรางวัล 6 รางวัล
ประกอบดวย บทความระดับยอดเยี่ยม 2
รางวัล บทความระดับดีเดน 1 รางวัล
นำเสนอระดับดีเดน 2 รางวัล และนำเสนอ
ระดับดี 1 รางวัล

นักศึกษาสามารถนำความรู
ที่ไดรับไปพัฒนานวัตกรรม
และบทความวิจยั จากการ
ปฏิบัติจริง และไดรับการฝก
ทักษะในการนำเสนอ
ผลงานวิจัยในครั้งนี้

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ
โรคระบาด โควิด-19 ขึ้นทำใหการ
ดำเนินการในการติดตามการพัฒนา
บทความไดไมเต็มที่

นักศึกษาสามารถนำผลการ
พัฒนาไปตอยอดในการสราง
นวัตกรรมในชวงการฝก
ปฏิบัติการสอน

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ขาศึกษา
ตอในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาไดรับการเตรียมความ
พรอมในดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
ในศตวรรษที่ 21

ผลงานสรางสรรคที่
พัฒนาขึ้นในการจัดการ
เรียนรูจ ากการปฏิบัติจริง
โดยการสรางชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใน

1) เนื่องจากโรงเรียนในระดับชั้นที่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการ
เรียนการสอนมีทั้งระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งอาจจะมีปญหาในเรื่องระยะเวลา

1) จัดชวงเวลาในการทำ
กิจกรรมที่มคี วามสอดคลอง
กับกลุมโรงเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
เรียนรูและนวัตกรรมในศตวรรษที่
21
2. นักศึกษาระดับบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สามารถพัฒนานวัตกรรม/หรือ
ผลงานสรางสรรคทสี่ อดคลองกับ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
และผานการจัดประกวดแขงขัน
3. นักศึกษาระดับบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สามารถใชนวัตกรรม/หรือผลงาน
สรางสรรคที่พัฒนาขึ้นในการ
จัดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
โดยการสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
และมีเอกสารการนำไปใช
ประโยชน

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

2) จำนวนคุณครูในโรงเรียนที่
รวมสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) จำนวน 60 คน
2. เชิงคุณภาพ
1) ความพรอมในการนำความรู
ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใชประโยชน รอยละ 80
2) สมรรถนะในการพัฒนาและใช
นวัตกรรม/หรือผลงานสรางสรรค รอยละ
80
3) สมรรถนะในการสรางชุมชน
ทางวิชาชีพ รอยละ 80
4) นวัตกรรม/หรือผลงาน
สรางสรรคทผี่ านการประกวดแขงขัน
จำนวน 5 ชิ้น
5) นวัตกรรม/หรือผลงาน
สรางสรรคสามารถนำไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา รอยละ 100
3. เวลา
1) กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 80
4. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 50,000
บาท เบิกจายจริง 30,000 บาท คงเหลือ
20,000 บาท
กิจกรรมที่ 34 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวัยใหมคี ุณภาพ ถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 / 113,532 บาท / คณะครุศาสตร
กิจกรรมยอยที่ 1 โครงการบูรณา
1. เชิงปริมาณ
68,520.00
40,075.00
การสื่ออิเล็กทรอนิกส และ
1) รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรม รอยละ 100
เชี่ยวชาญใหกับนักศึกษาครู
2) จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่นักศึกษา
ปฐมวัย
ผลิตและใชในโรงเรียน คนละ 1 ชิ้น
วัตถุประสงคของโครงการ/
จำนวน ชิ้นงาน 55 ชิ้น
กิจกรรม
3) จำนวนรางวัลของการแขงขันทักษะ
1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความ
วิชาการระดับชาติ 1 รางวัล
เขาใจในการเรียนการสอนแบบ
2. เชิงคุณภาพ
Blended Learning Quality
1) ระดับความรูและสมรรถนะของ
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ
สามารถสรางนวัตกรรมสื่อ
Blended learning quality ระดับ มาก

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตสามารถพัฒนา
สถานศึกษา
นวัตกรรม/หรือผลงานสรางสรรคที่
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่
21 และผานการจัดประกวดแขงขัน
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตสามารถใช
นวัตกรรม/หรือผลงานสรางสรรคที่
พัฒนาขึ้นในการจัดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง โดยการสรางชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา และมี
เอกสารการนำไปใชประโยชน

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ในการปดภาคเรียนและการ
2) ใชการทำกิจกรรม กำกับ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของ ติดตาม และสังเกตการณผาน
โรงเรียนที่แตกตาง
ระบบออนไลน
2) ในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อ COVID-19 อาจมีผล
ตอการเขาไปสังเกตการภายใน
โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ

การดำเนินกิจกรรมอาจไมตรงตาม
วันที่กำหนด

ควบคุมกิจกรรมใหเปนไปตาม
วันที่กำหนด
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการเรียน
การสอนได
3) เพื่อใหนักศึกษานำความรูและ
นวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
จัดทำไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Blended
learning quality ในชั้นเรียนจริง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมยอยที่ 2 การพัฒนา
นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
ใหมีทักษะดานชีวิตและอาชีพ ที่
ผสมผสานทักษะดานการศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1) เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปที่ 3 เห็น
ถึงความสำคัญของการพัฒนา
ตนเองดานการศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปที่ 3 นำ

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

2) ระดับความสามารถในการนำ
ความรูและนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกสไป
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียนจริง ระดับ มาก
3. เวลา
มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ตรงตามความตองการของผูใช
บัณฑิต
2) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตรงตามวิชาชีพ
3) นักศึกษามีความรูความเขาใจใน
การเรียนการสอนแบบ Blended
Learning Quality
4) นักศึกษาสามารถสรางนวัตกรรม
สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการเรียนการ
สอนได
5) นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Blended learning
quality โดยบูรณาการกับนวัตกรรมสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในชั้นเรียนจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัด เปาหมาย และผลการ
ดำเนินงาน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
จำนวน 55 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80
3.2.2 ผูเขารวมกิจกรรมสามารถ
นำความรูไ ปใชประโยชน รอยละ 80
3.3 เชิงเวลา
มิถุนายน - กรกฎาคม

15,000.00

15,000.00
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
ความรูที่ไดรับนำไปปรับใชบูรณา
การใหเขากับหนวยการสอนของ
โรงเรียน
3) เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปที่ 3 นำ
เทคนิคตางๆที่ไดรับจากการเขา
รวมอบรมไปประยุกตใชให
เหมาะสมตอความตองการและ
โอกาส

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

2564
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
4.1 เพิ่มพูนทักษะความรู
ความสามารถ และประสบการณแก
นักศึกษาสาขาวิชการศึกษาปฐมวัยชั้นปที่
3
4.2 ใหนักศึกษาสาขาวิชการศึกษา
ปฐมวัยชั้นปที่ 3 ไดรับประสบการณตรง
และนำประสบการณที่ไดไปตอยอดในการ
เรียนและ
การทำงานตอไป
4.3 ใหนักศึกษาสาขาวิชการศึกษา
ปฐมวัยชั้นปที่ 3 ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
เด็กเด็กปฐมวัย

กิจกรรมที่ 3
3. คืนงบประมาณในโครงการ
เตรียมความพรอมเขาศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ยอดเงิน จำนวน 15,000
บาท เนื่องจากสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) จึงไมสามารถจัด
กิจกรรมใหนักศึกษาได
กิจกรรมที่ 4
4. คืนงบประมาณในโครงการ
เตรียมความพรอมเพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ยอดเงิน จำนวน 15,000 บาท
เนื่องจากสถานการณแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จึงไมสามารถจัดกิจกรรมให
นักศึกษาได
กิจกรรมที่ 35 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูพลศึกษาใหมคี ุณภาพ ถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 / 113,532 บาท / คณะครุศาสตร
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการเบิกจาย
ผลการดำเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
คืนงบประมาณในโครงการฝกปฏิบัติการเปนผูนำนัทนาการและการอยู
คายพักแรม ยอดเงิน จำนวน 47,900 บาท เนื่องจากสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงไมสามารถนำนักศึกษา
ออกนอกพืน้ ที่ได
กิจกรรมที่ 36 ปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร / 544,176 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ
1. จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
มีการใชงยประมาณบางสวนสำหรับการไป
ที่21 และเตรียมความพรอมดาน
แบบ Bleanded learning เปาหมาย
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาการ ซื้อ
ความรูและประสบการณ แก
รอยละ 100 ผลการดำเนินงาน มีจำนวน
วัสดุสำหรับการเรียนการสอน เชน สารเคมี
นักศึกษาในการเรียนแบบ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ
ลูกไก แพะ สำหรับการจัดการเรียนการสอน
Blended learning
Bleandedlearning รอยละ 100 ตาม
และมีการคืนงบประมาณเนื่องจาก
2. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ
มาตรการประกาศของมหาวิทยาลัย
สถานการณการแพรระบาดโควิดจึงทำใหไม
สำหรับการจัดการเรียนการสอน
2. จำนวนนักศึกษาในสาขาวิชาที่ไดรับ
สามารถดำเนินกิจกรรมตอได
3. เพื่อพัฒนาทักษะ และ
การเตรียมความพรอมทักษะ เปาหมาย
ความสามารถในการแขงขัน แก
30 คน ผลการดำเนินงาน มีนักศึกษา
นักศึกษาใหสามารถเขาสูการ
ไดรับการเตรียมความพรอมมากกวา 30
แขงขันในเวทีระดับชาติและ
คน
นานาชาติ
3. สื่อหรือเอกสารประกอบการสอนแบบ
Blended learningมากกวาหรือเทากับ
เปาหมาย รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน
สื่อหรือเอกสารประกอบการสอนแบบ
Blended learningมากกวารอยละ 80
กิจกรรมที่ 38 พัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดวยกระบวนการ Blended learning quality / 80,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมยอยที่ 1 การอบรมเชิง
1) จำนวนรายวิชาที่เปดการเรียนการสอน
45,000.00
37,920.00 1) นักศึกษาสามารถดำเนินกิจกรรมตาง ๆ
ปฏิบัติการทักษะการออกแบบ
แบบ blended learning quality และ
เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาองคกร
และการผลิตดวยระบบอัตโนมัติ
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 จำนวน 1
ได
2) นักศึกษามีความเขาใจในหลักการตาง ๆ
ขั้นสูง
วิชา
วัตถุประสงคของโครงการ/
ของระบบการผลิต
2) จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน
กิจกรรม
3) นักศึกษามีความพรอมและเห็น
สรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร
1) เพื่อใหนักศึกษามี
ความสำคัญของการจัดการ
รับรองการนำไปใชประโยชน จำนวน 1
ประสบการณตรงจากการเผชิญ
ชิ้น
สถานการณจริงและรูจ ักการ
3) จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน
แกปญหา
สรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร
2) เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
รับรองการนำไปใชประโยชน จำนวน 1
จริง ฝกคิด ฝกลงมือทำ ฝกทักษะ
ชิ้น
กระบวนการตาง ๆ ในการ
แกปญหาดวยตนเอง
3) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ทำงานรวมกันเปนหมูคณะ

กิจกรรมที่ 42 เพิ่มสมรรถนะในการเรียนรูของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 จากการผูม ีประสบการณตามความเชี่ยวชาญในศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. / 40,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการ
1. เชิงปริมาณ
40,000.00
4,200.00 เนื่องจากสถานการณวิด-19 จึงตองมีการ 1. การเปนครูที่ดี
สถานการณโควิดทำใหรูปแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษา
- นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ปรับรูปแบบการอบรมเปนออนไลน โดย
2. Learning media
จัดกิจกรรมตองปรับเปนออนไลน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 2-3 100
นักศึกษาเขารวมเต็มวันในวันที่ 9 กรกฎาคม 3. Socrative: เว็บที่ชวย
และเนื่องจากเปนการอบรมออนไลน
คน 100 คน
จึงมีปญหาเรื่องการสง-รับสัญญาณ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
2564 ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
สรางแบบทดสอบเพื่อ
2. เชิงคุณภาพ
บางเล็กนอย
2. เพื่อเพิ่มองคความรูในการผลิต
ประเมินผลนักเรียนแบบ
- องคความรู มากกวา 4.00 ผล 4.77
และใชสื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา
ออนไลน
- คุณภาพของนักศึกษามีทักษะการ
และผูเ รียน
ถายทอดองคความรู มากกวา 4.00 ผล
3. เพื่อเพิ่มประสบการณเกี่ยวกับ
4.65
การจัดคายภาษาอังกฤษ
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนดไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมที่ 47 การสรางสรรคผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช (6428000004) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. เพื่อใหนักศึกษาจัดทำวิจัยที่มี
การผลิตนวัตกรรม และพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนสังคมศึกษา
2. เพื่อสงมอบนวัตกรรมและสื่อ
การสอนใหกับโรงเรียนเครือขาย
ฝกประสบการณวิชาชีพครู

1. เชิงปริมาณ
7,000.00
7,000.00
นักศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรม หรือสื่อที่ใช การผลิตสื่อการสอนสังคม
โครงการไดรบั การตอบรับ
- นวัตกรรม และสื่อการจัดการเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาได
ศึกษาใหตรงกับเนื้อหา และ
และเสียงสะทอนจากนักศึกษา
สังคมศึกษา 2 เรื่อง
ความตองการของผูเรียน
รวมไปถึงโรงเรียนทีไ่ ดรับมอบ
2. เชิงคุณภาพ
สื่อเปนอยางดี จึงอยากใหมี
- นักศึกษาสามารถผลิตสื่อ และ
การสนับสนุนทุนเพื่อจัด
นวัตกรรม รวมไปถึงการเผยแพรผลงานได
โครงการลักษณะนี้ตอไป
4 โรงเรียน
3. เชิงเวลา
- ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ ไตร
มาสที่ 4
4. เชิงงบประมาณ
- งบประมาณที่ขออนุมัติ 7,000 บรรลุ
เปาหมายรอยละ 100
6. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 7,000บาท
เบิกจายจริง 7,000 คงเหลือ 0 บาท
กิจกรรมที่ 48 เพิ่มสมรรถนะในการเรียนรูของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบBlended Learning Quality ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 จากผูมีประสบการณตามความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาวิชาสังคมศึกษา / 40,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการ
จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา

1. เชิงปริมาณ
- นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ไดรับ

1. การดำเนินงานดานการจัดเสวนา โดย
วิทยากรศิษยเกาสาขาวิชาสังคมศึกษา

1. องคความรูในการบริหาร
จัดการนักศึกษาเพื่อออกฝก

โครงการไดรบั การตอบรับ
และเสียงสะทอนจากนักศึกษา
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

จากคุณครูสังคมศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนำ
ความรูที่ไดมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาได

ประสบการณฯ 8 คน
สามารถทำไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
ประสบการณวิชาชีพ ใหตรง
รวมไปถึงอาจารยอยางดี จึง
- อาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา ไดรับ
2. ผลที่ผูเขารวมโครงการไดรับ นักศึกษา
กับความตองการของ
อยากใหมีการสนับสนุนทุน
ประสบการณ 180 คน
และอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามหัวขอ สถานศึกษา และตามที่
เพื่อจัดโครงการลักษณะนี้
2. เชิงคุณภาพ
ที่กำหนดใหนักศึกษาในแตละชั้นป ดัง
หลักสูตรกำหนดไว
ตอไป
2. กระแสนิยมดาน
- นักศึกษาสามารถถอดบทเรียนจาก
โปสเตอรโครงการที่แนบมาดวยนี้
การศึกษาที่สำคัญในยุค
การฟงเสวนา สะทอนกลับไดดี
ปจจุบัน และสถานศึกษา
3. เชิงเวลา
กำลังนำไปใช
- ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ ไตร
มาสที่ 3
4. เชิงงบประมาณงบประมาณที่ขออนุมัติ
28,800
บรรลุเปาหมายรอยละ 100
6. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 40,000
บาท เบิกจายจริง 28,800 คงเหลือ
11,200 บาท
กิจกรรมที่ 50 เพิ่มสมรรถนะในหองเรียนรูของนักศึกษาโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบBlended Learning Quality ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 จากผูมีประสบการณตามความเชี่ยวชาญในศาสตร ของสาขาวิชานาฏศิลปศึกษา / 40,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักศึกษา
ไดเพิ่มพูนทักษะและกระบวนการ
เรียนการสอนดานนาฏศิลป
ภายนอกหองเรียน
2. เพื่อบริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเกณฑที่เกี่ยวของ

1. เชิงปริมาณ 30 คน บรรลุตาม
วัตถุประสงค
2. เชิงคุณภาพ รอยละ 80 มีการบูรณา
การกับรายวิชาที่นักศึกษาฝกปฏิบตั ิ
3. เชิงเวลา ไตรมาสที่ 3 จัดตามชวง
ระยะเวลาที่กำหนดไว
4. เชิงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน
จัดสรรงบประมาณตามที่กำหนด
5.งบประมาณ ไดรับจัดสรร 40,000
บาท เบิกจายจริง 40,000 คงเหลือ 0
บาท

40,000.00

40,000.00 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิในรูปแบบออนไลน
ใหกับนักศึกษา เพื่อนำองคความรูท ี่ไดรับ ไป
ปรับใชในรายวิชาที่มีการบูรณาการที่
เกี่ยวกับรายวิชาการปฏิบัติทางดาน
นาฏศิลปไทย ไดแก รายวิชาการแสดงโขน
และรายวิชาการแสดงผลงานดนตรีและ
นาฏศิลป

เทคนิคและวิธีการปฏิบตั ิ
ทางดานนาฏศิลปไทย ที่
นักศึกษาสามารถนำไปใชใน
การเรียนการสอน หรือการ
แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการ
แสดงผลงานของตนเองได

ดวยในการสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ทำให
การจัดการอบรมใหกับนักศึกษาตอง
มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัด
กิจกรรม ใหเปนในรูปแบบออนไลน
ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น มีความ
ยากลำบากมากๆสำหรับการ
ถายทอดและกระบวนทารำตางๆ
แตอยางไงก็ตาม ทางวิทยากรก็มี
วิธีการถายทอดการปฏิบัติ ที่ทำให
นักศึกษาไดนำกลับไปใชประโยชน
ใหมากที่สุด

กิจกรรมที่ 81 การพัฒนาทักษะทางวิชาการ ดวยการเรียนการสอนรูปแบบ blended learning quality สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
1. เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียน
การสอนที่มุงเนนผลลัพธและ
ทันสมัยสอดคลองกับศตวรรษที่
21
2. เพื่อเพิ่มทักษะการคิดและ
วิเคราะหงานทีไ่ ดจากการปฏิบตั ิ
3. เพื่อเพิ่มทักษะและความ

นักศึกษา
สามารถสราง
ชิ้นงานจาก
การฝกปฏิบัติ
ได

1.เชิงปริมาณ
- รอยละจำนวนรายวิชาที่เปดการเรียน
การสอนแบบ blended learning
quality และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21
โดยกำหนดไวใน มคอ.3 เปาหมาย 2
รายวิชา / ผลการดำเนินงาน 2 รายวิชา
2.เชิงคุณภาพ

30,000.00

30,000.00 ไดดำเนินการตามแผนที่วางไวและไดมีการ
ปรับการอบรมจากในชั้นเรียนเปนรูปแบบ
ออนไลน ตามสถานการณการแพรระบาด
COVID-19

นักศึกษาสามารถคิดและ
วิเคราะหงานจากการฝกการ
ปฏิบัติได
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เชี่ยวชาญผานการฝกปฏิบัติใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหลักสูตร

- รอยละผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
แบบ blended learning quality และ
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัดดวย
เครื่องมือที่ไดมาตรฐานทางการศึกษาและ
กำหนดไว มคอ. 3 เปาหมาย รอยละ
80 / ผลการดำเนินงาน รอยละ 80
3. เชิงเวลา
- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการ
ดำเนินงาน ไตรมาส 3
4. เชิงตนทุน
- คาใชจายในการดำเนินโครงการ
เปาหมาย 30,000 บาท / ผลการ
ดำเนินงาน 30,000 บาท
5. งบประมาณ ไดรับจัดสรร........
30,000.....บาท เบิกจายจริง... 30,000
…….บาท คงเหลือ ....0.00.....บาท
กิจกรรมที่ 83 การเรียนรูเ ชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและการตัดตอสื่อมัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
1. เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียน
การสอนที่มุงเนนผลลัพธและ
ทันสมัยสอดคลองกับศตวรรษที่
21
2. เพื่อเพิ่มทักษะการคิดและ
วิเคราะหงานทีไ่ ดจากการปฏิบตั ิ
3. เพื่อเพิ่มทักษะและความ
เชี่ยวชาญผานการฝกปฏิบัติใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหลักสูตร

นักศึกษา
สามารถสราง
ชิ้นงานจาก
การฝกปฏิบัติ
ได

1.เชิงปริมาณ
-รอยละจำนวนรายวิชาที่เปดการเรียน
การสอนแบบ blended learning
quality และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21
โดยกำหนดไวใน มคอ.3 เปาหมาย 2
รายวิชา / ผลการดำเนินงาน 2 รายวิชา
2. เชิงคุณภาพ
- รอยละผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
แบบ blended learning quality และ
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัดดวย
เครื่องมือที่ไดมาตรฐานทางการศึกษาและ
กำหนดไว มคอ. 3 เปาหมาย รอยละ
80 / ผลการดำเนินงาน รอยละ 80
- จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน
สรางสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร
รับรองการนำไปใชประโยชน เปาหมาย 2
ชิ้นงาน / ผลการดำเนินงาน 2 ชิ้นงาน
3. เชิงเวลา

30,000.00

30,000.00

7. ผลการดำเนินงาน
ไดดำเนินการตามแผนที่
วางไว
8. องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาสามารถคิดและ
วิเคราะหงานจากการฝกการ
ปฏิบัติได
9. ปญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน 10. ขอเสนอแนะ -
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

สาขาการบัญชีรวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรม
การเตรียมความพรอมสูการเปนนักบัญชีมือ
อาชีพ : การเตรียมความพรอมทักษะ
นักศึกษาสาขาการบัญชี เรื่อง การทำบัญชี
การภาษีอากร การสอบบัญชีและมาตรฐาน
วิชาชีพบัญชี ใหนักศึกษาสาขาการบัญชี
จำนวน 77 คน ในวันที่ 27-28 มีนาคม
2564 ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ
โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ คุณเกสินี ฉัตร
อมรรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

การเตรียมความพรอมสูการ
เปนนักบัญชีมืออาชีพ : การ
เตรียมความพรอมทักษะ
นักศึกษาสาขาการบัญชี
เรื่อง การทำบัญชี การภาษี
อากร การสอบบัญชีและ
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี

ควรจัดใหมโี ครงการฯ นี้
เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความ
พรอมกอนเขาสูวิชาชีพบัญชี
ตอไปในอนาคต

การยื่นงบการเงินในระบบ
e-Filing

ควรจัดใหมโี ครงการฯ นี้
เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความ
พรอมกอนเขาสูวิชาชีพบัญชี
ตอไปในอนาคต

แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการ
ดำเนินงาน ไตรมาส 3
4. เชิงตนทุน
คาใชจายในการดำเนินโครงการ
เปาหมาย 30,000 บาท / ผลการ
ดำเนินงาน 30,000 บาท
6. งบประมาณ ไดรับจัดสรร......
30,000.00.....บาท เบิกจายจริง...
30,000.00…….บาท คงเหลือ ....0.00.....
บาท
กิจกรรมที่ 85 กิจกรรมการเตรียมความพรอมสูการเปนนักบัญชีมืออาชีพและการใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานดานบัญชี / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมยอยที่ 1 การภาษีอากร จำนวน
ผูเขารับการ
1. เชิงปริมาณ (จำนวนผูเ ขารับการอบรม 15,000.00
15,000.00
การสอบบัญชีและมาตรฐาน
นักศึกษาที่เขา อบรม มีความ : คน) เปาหมาย 70 คน / ผลการ
วิชาชีพบัญชี
รับการอบรม พึงพอใจ ระดับ ดำเนินงาน 77 คน
70 คน
4
วัตถุประสงคของโครงการ/
2. เชิงคุณภาพ (ระดับความพึงพอใจ :
กิจกรรม
ระดับ 1-5 เปาหมาย 4 / ผลการ
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความ
ดำเนินงาน 4.5
เขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
3. เชิงเวลา (ภายในระยะเวลา ไตรมาส 12. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการใช
4) เปาหมาย ไตรมาส 2 / ผลการ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานดาน
ดำเนินงาน ไตรมาส 2
บัญชีงานดานบัญชี
4. เชิงงบประมาณ (เบิกจายตามจำนวน
3. เพื่อใหนักศึกษานำความรูไป
งบประมาณ) เปาหมาย 15,000 / ผล
ใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง
การดำเนินงาน 15,000
สังคม และการทำงานในอนาคต
5.งบประมาณ ไดรับจัดสรร 15,000
บาท เบิกจายจริง 15,000 บาท คงเหลือ
- บาท

กิจกรรมที่ 87 การเรียนรูเ ชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และการเพิ่มศักยภาพการยื่นงบการเงิน ในระบบ e-Filing / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมยอยที่ 1 เรียนรูเ พื่อเพิ่ม จำนวน
ผูเขารับการ
1. เชิงปริมาณ
15,000.00
15,000.00 สาขาการบัญชีรวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรม
ศักยภาพการยื่นงบการเงินใน
นักศึกษาที่เขา อบรม มีความ
- จำนวนนักศึกษาที่เขาอบรม
การยื่นงบการเงินในระบบ e-Filing ให
ระบบ e-Filing
รับการอบรม พึงพอใจ ระดับ เปาหมาย 70 /ผลการดำเนินงาน 77
นักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 77 คน ใน
70 คน
4
2. เชิงคุณภาพ
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ออนไลนโดย
วัตถุประสงคของโครงการ/
- ความพึงพอใจของผูเขาอบรม
Google Meeting โดยวิทยากร
กิจกรรม
เปาหมาย 4 /ผลการดำเนินงาน 4.5
ผูทรงคุณวุฒิ คุณพงษไพโรจน นิ่มสังข ผูทำ
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน
3. เชิงเวลา
บัญชี
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
ในระบบ e-Filing
2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการยื่น
งบการเงินในระบบ e-Filing
3. เพื่อสามารถแกไขปญหา เมื่อ
เกิดขอผิดพลาดจากระบบ eFiling
4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
แบบ Active Learning จาก
กระบวนการจัดการเรียนรูที่
ผูเรียนไดลงมือทำ
กิจกรรมยอยที่ 2 การเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

จำนวน
นักศึกษาที่เขา
รับการอบรม
70 คน

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ผูเขารับการ
อบรม มีความ
พึงพอใจ ระดับ
4

ตัวชี้วัด

- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 2 /ผล
การดำเนินงาน ไตรมาส 2
4. เชิงงบประมาณ
- คาใชจายในการดำเนินโครงการ
เปาหมาย 15,000 /ผลการดำเนินงาน
15,000
5. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 15,000
บาท เบิกจายจริง 15,000 บาท คงเหลือ
- บาท
1. เชิงปริมาณ
- จำนวนนักศึกษาที่เขาอบรม
เปาหมาย 70
77
2. เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูเขาอบรม
4
4.5
3. เชิงเวลา
- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด
ไตรมาส 2
ไตร
มาส 2
4. เชิงงบประมาณ
- คาใชจายในการดำเนินโครงการ
15,000
15,000
5.งบประมาณ ไดรับจัดสรร 15,000
บาท เบิกจายจริง 15,000 บาท คงเหลือ
- บาท

กิจกรรมที่ 96 การสรางนวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคของนักศึกษา / 92,480 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อสรางเครือขายความ
จำนวน
การบูรณาการ 1. เชิงปริมาณ
รวมมือในระดับชาติ และ
บทความที่
องคความรูที่ได
จำนวนผูเขารวมโครงการ 18 คน
นานาชาติกับมหาวิทยาลัยที่เขา นำเสนอในการ กับการเรียนชั้น เปาหมาย 15 คน ผลการดำเนินงาน รอย
รวมประชุมสัมมนา
ประชุม
เรียน
ละ 100 (บรรลุ)
2. เพื่อเพิ่มทักษะการเขียน
2. เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัยใหกับนักศึกษา
รอยละจำนวนรางวัลของการแขงขัน
3. เพื่อเพิ่มทักษะการนำเสนอ
ทักษะดานวิชาการระดับชาติและหรือ
งานวิจัยใหกับนักศึกษาดาน
ระดับนานาชาติ รอยละ 80 ผลการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินงาน รอยละ 55.56

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

15,000.00

15,000.00 สาขาการบัญชีรวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการวิชาชีพบัญชี
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ใหนักศึกษาสาขา
การบัญชี จำนวน 77 คน ในวันที่ 20
มีนาคม 2564 ออนไลนโดย Google
Meeting โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ คุณ
พงษไพโรจน นิ่มสังข ผูทำบัญชี อ.เพ็ญสุ
มวงไหมทอง ผูสอบบัญชีภาษีอากร และ
คุณเกสินี ฉัตรอมรรัตน ผูส อบบัญชีรับ
อนุญาต

วิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี (ผูทำบัญชี
ผูสอบบัญชีภาษีอากร และ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต)

92,480.00

50,600.00 บทความ 18 บทความ ที่ไดรับรางวัล 10
บทความ
1. การพัฒนาระบบติดตามดวยจีพีเอสและ
อุปกรณตรวจสอบระดับน้ำมันดวยการ
ประมวลผลตามเวลาจริง
2. เว็บแอปพลิเคชันระบุพิกัดชุมชน
เปาหมายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีบนแผนที่กเู กิล
รางวัล
บทความ ยอดเยีย่ ม รางวัลนำเสนอระดับ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทักษะการเขียน
ผลงานวิจัย และเพิ่มทักษะ
การนำเสนองานวิจยั ใหกับ
นักศึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ควรจัดใหมีโครงการฯ นี้
เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความ
พรอมกอนเขาสูวิชาชีพบัญชี
ตอไปในอนาคต

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทำ
ใหรูปแบบการนำเสนองานวิจัย
เปลี่ยนไป ในรูปแบบการนำเสนอ
ออนไลน 100% จึงทำใหการใชจาย
งบประมาณไมเปนไปตามทีต่ ัง้ ไว
เนื่องจากไมมีการเบิกคาที่พัก คา
เดินทาง และคาเบี้ยงเลี้ยง
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
4. เพื่อเปนเจาภาพรวมในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
5. เพื่อใหอาจารยของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสบการณในตการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

3 เชิงเวลา
กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาสที่ 1 ผลการ
ดำเนินงาน ไตรมาส 1 (บรรลุ)
4. เชิงงบประมาณ
คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติ เปาหมาย 92480 บาท ผล
การดำเนินงาน 50600
5. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 92480 บาท
เบิกจายจริง 50600 คงเหลือ 41880
บาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ดีเดน
3. การศึกษาการใชอินโฟกราฟกทีส่ รางดวย
โปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน ในการพัฒนา
ธุรกิจผลิตสบูเพื่อการจำหนายออนไลน
4. การสรางอินโฟกราฟกดวยกระบวนการ
ไคเซ็นเพิ่มยอดขายออนไลนสำหรับ
ผูประกอบการรานอาหารจากภาวะโรคโควิด
19 ระบาดในจังหวัดเพชรบุรี
5. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยใช
3D
6. การออกแบบสื่อการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพทภาษาอังกฤษ
หมวดพาหนะ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 สุธีธิดา จันทรโชติ
พิศาล ปานแกว สุกัญชลิกา บุญมาธรร
บทความดีเดน
7. การออกแบบสื่อการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท หมวดหองเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
8. การออกแบบสื่อการเรียนรูวิชาภาษาไทย
เรื่องการอานสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 3
9. เกิมเสริมทักษะการเรียนรูอักษรไทยไต
รยางคดวยหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
10. การขายเคกออนไลนรานนองกอลฟ เบ
เกอรี่ โดยใชเพจเฟสบุค
11. ตนแบบเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
เพื่อการนำชมวัดในจังหวัดเพชรบุรี
12. การออกแบบเกมเพื่อการศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง What’s My body’s
name เพื่อพัฒนาทักษะการอานการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
13. การออกแบบสื่อการเรียนรูเพือ่
พัฒนาการออนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
คำศัพทหมวดสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมป
ที่ 1
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เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

นักศึกษาสามารถนำความรู
ที่ไดจากการฝกปฏิบัตไิ ปใช
ในสถานการณจริงไดและมี
ทักษะและความมั่นใจในการ
ทำหัตถการทางการพยาบาล
มากยิ่งขึ้น

1. การจัดทำมีความลาชากวา
กำหนด
2. การติดตอสืบหารานคา/บริษัทที่
สามารถใหทางคณะเครดิตได

ขอเสนอแนะ

14. การออกแบบสื่อการเรียนรูร ายวิชา
ภาษาไทย เรื่องการใชสระไอ ใอ เพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 รางวัลบทความระดับ
ดีเดน รางวัลนำเสนอระดับดี
15. การออกแบบบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง
คำศัพทภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแตงกาย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
16. การออกแบบสื่อการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพทภาษาอังกฤษ
หมวดครอบครัว สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 2
17. การออกแบบสื่อการเรียนรูภ าษาอังกฤษ
เรื่องการอานคำศัพทภาษาอังกฤษสูการ
เขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ รางวัลบทความยอดเยี่ยม
รางวัลนำเสนอระดับดีเดน
18. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดวย
AnyFlip
กิจกรรมที่ 108 โครงการตลาดผลิตภัณฑ นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคทางสุขภาพ / 50,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
เนื่องจากสถานการณโรคระบาด
โควิด 19 จึงงดการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 110 โครงการจัดซื้อและสรางสื่อการเรียนรูของนักศึกษา / 50,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
กิจกรรมยอยที่ 1 สรางสื่อการ
เรียนรูและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณทาง
การแพทยเพื่อการเรียนรูของ
นักศึกษาในโรงพยาบาลเสมือน
วัตถุประสงค
1. จัดทำชุดนวัตกรรมการเรียนรู
เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูด วย
ตนเอง (Dressing toolkit,
Injection toolkit) สำหรับฝก
ประสบการณปฏิบตั ิแบบ On
site, On line รวมทั้งใชสอบ

จำนวนชุด
อุปกรณฝก
ประสบการณ
ปฏิบัติการ
พยาบาล
1. ชุดการ
เรียนรูการฉีด
ยาดวยตนเอง
(injection
toolkit)
2. ชุดการ

1. นักศึกษา
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร
สอบผาน
สมรรถนะชั้นป
ดานทักษะการ
ปฏิบัติการ
พยาบาล
(Objected
Structured
Clinical

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนชุดอุปกรณฝกประสบการณ
ปฏิบัติการพยาบาล (อยูร ะหวาง
ดำเนินการ)
- จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร จำนวน 280 คน เปาหมาย รอย
ละ 100 ผลการดำเนินงาน รอผล
- จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในโรงพยาบาลเสมือน เปาหมาย 9
รายวิชา ผลการดำเนินงานรอผล
เนื่องจากรวมรายวิชาที่สอนในเทอมที่ 1

50,000.00

37,140.00 อยูระหวางดำเนินการ
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เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
สมรรถนะชั้นป
เรียนรูการทำ
2. จัดทำโมเดลชวยสอนการให แผลดวย
สารน้ำ (Intravenous fluid
ตนเอง
care) โมเดลชวยสอนการดูแล
(Dressing
toolkit)
ผูปวยที่ใสสายละบายทรวงอก
3. โมเดลชวย
(Inter Costal Drainage: ICD)
สอนการใหสาร
สำหรับใหนักศึกษาเรียนรูดวย
น้ำ
ตนเองแบบ On site, On line
(intravenous
รวมทั้งใชสอบสมรรถนะชั้นป
fluid care)
3. จัดซื้อวัสดุสำหรับฝก
ประสบการณการปฏิบัติพยาบาล 4. โมเดลชวย
สอนการดูแล
ของรายวิชาในหมวดพื้นฐาน
วิชาชีพเพื่อใชในการเตรียมความ ผูปวยที่ใสสาย
พรอมกอนฝกปฏิบตั ิ (pre clinic) ระบายทรวง
การสอบวัดสมรรถนะชั้นป และ อก (Inter
Costal
การสอบ OSCE
Drainage:
ICD)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
Examination :
OSCE)
2. จำนวน
นักศึกษามีความ
พึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ปการศึกษา 2564
2. เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
สอบผานสมรรถนะชั้นป ดานทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล (Objected
Structured Clinical Examination :
OSCE) เปาหมาย รอยละ 100 ผลการ
ดำเนินงาน รอยละ 100
- จำนวนนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนการสอน เปาหมาย >
3.51คะแนน ผลการดำเนินงาน รอผล
- รอยละการผานการวัดความรูภายหลัง
ใชนวัตกรรมและสื่อการสอน เปาหมาย
รอยละ 100 ผลการดำเนินงาน รอผล
เนื่องจากใชในรายวิชาที่สอน เทอมที่ 1 ป
การศึกษา 2564
3. เชิงงบประมาณ
- ไดรับจัดสรร 50,000 บาท เบิกจาย
จริง 37,140 บาท คงเหลือ 12,860 บาท
กิจกรรมที่ 113 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทยแผนไทย เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 / 63,900 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
เนื่องจากสถานการณโรคระบาด
โควิด 19 จึงงดการจัดกิจกรรม
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาศูนยนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรูและจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและตางประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบหองสมุดของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของหลักสูตร / 320,000 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและจัดหาตำรา
วารสาร หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตามความ
ตองการจากคณาจารยและนักศึกษา ตาม
สาขาวิชา
1. หนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ จำนวน 339
เลม/ชิ้นๆ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 28 ชื่อเรื่องๆ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ใน ศตวรรษที่ 21 / 175,000 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักฯ ไดจัดทำแผนงานนวัตกรรมและการ
ผลิตสื่อการเรียนรู
1. ผลิตสื่อการเรียนรูอเิ ล็กทรอนิกส
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เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ประเภท e-book และ วีดโี อ อยางนอย
สาขาวิชาละ 1 เรื่อง ขณะนี้มีจำนวนที่จัดทำ
แลว 17 เรื่อง
2. ผลิตสื่อวีดีโอประเภทกิจกรรมของ
หนวยงาน และมหาวิทยาลัย มีจำนวน 29
เรื่อง
กิจกรรมที่ 3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของหลักสูตร / 105,900 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและจัดหาตำรา
วารสาร หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตามความ
ตองการจากคณาจารยและนักศึกษา ตาม
สาขาวิชา วารสาร 46 ชื่อเรื่องหนังสือพิมพ
11 ชื่อเรื่อง 268 ฉบับ
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค
กิจกรรมที่ 2 สรางเสริมอัตลักษณและคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค / 42,000 บาท / คณะครุศาสตร
กิจกรรมยอยที่ 1 สรางเสริม
ทักษะการมีภาวะผูนำและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 : ICT Literacy
รูเทาทันภัยไซเบอร (แบบ
ออนไลน)
วัตถุประสงค
1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูใน
ทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT Literacy)
2. ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะการ
รูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT Literacy)
กิจกรรมยอยที่ 2 พัฒนา
สมรรถนะดานทักษะการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร (แบบออนไลน)
1.วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
- ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะ
การเปนผูป ระกอบการสำหรับ
นักศึกษา

1. เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมโครงการ จำนวน 300 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมผานดานความรูและทักษะ
การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ
80
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด
4. งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 2,800 บาท เบิกจายจริง
2,800 คงเหลือ 0 บาท
1. เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมโครงการ จำนวน 100 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมผานทักษะการเปน
ผูประกอบการสำหรับนักศึกษา รอยละ
80
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด

2,800.00

2,800.00 กิจกรรมบรรุลวัตถุประสงค

นักศึกษาไดรบั ความรูด าน
ICT Literacy

จัดกิจกรรมออนไลน นักศึกษาขาด
สมาธิ และความสนใจในการเขารวม

2,800.00

2,800.00 กิจกรรมบรรุลวัตถุประสงค

นักศึกษามีทักษะการเปน
ผูประกอบการ

จัดกิจกรรมออนไลน นักศึกษาขาด
สมาธิ และความสนใจในการเขารวม
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

4. งบประมาณ
- ไดรับจัดสรร 2,800 บาท เบิกจายจริง
2,800 คงเหลือ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 พัฒนานักศึกษาเกษตรใหมีอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค / 80,000 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 1 โครงการอบรม
สัมมนาแกนนำปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาปที่ 4
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ปญหายาเสพติด
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรูถึง
แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาจากภัยยาเสพติด
3. เพื่อใหนักศึกษาได
ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบ
ของยาเสพติด

กิจกรรมยอยที่ 2 โครงการ รูเ ทา
ทันสื่อ เทคโนลีดิจิทัล
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อเสริมสรางให

ดำเนินการจัด
กิจกรรมจน
สำเร็จตามแผน
กำหนดไวที่

นักศึกษามี
ความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับ
ปญหาจากยา
เสพติด และไดรู
ถึงแนวทางการ
ปองกันและ
แกไขปญหาจาก
ภัยยาเสพติด
ตลอดจน
ตระหนักถึง
ปญหาและ
ผลกระทบของ
ยาเสพติด

1. เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาผูเขารวม
กิจกรรม เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90
(80 คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ
100 (80 คน)
2. เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับปญหาจากยาเสพติด
เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ
ดำเนินงาน 4.47
2. นักศึกษาไดรูถึงแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาจากภัยยา
เสพติด เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 /
ผลการดำเนินงาน 4.53
3. นักศึกษาไดตระหนักถึง
ปญหาและผลกระทบของยาเสพติด
เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ
ดำเนินงาน 4.58
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 17
มิถุนายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 17
มิถุนายน 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย 2,400
บาท / ผลการดำเนินงาน 2,400 บาท

***งบประมาณ ไดรับจัดสรร 2,400
บาท เบิกจายจริง 2,400 บาท
ดำเนินการจัด นักศึกษามี
1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมจน
ความรู ความ
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ90 (900
สำเร็จตามแผน เขาใจการใชสื่อ คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
กำหนดไวที่
สังคมออนไลนที่ (900 คน)
ถูกตอง มีทักษะ 2. เชิงคุณภาพ

2,400.00

2,400.00 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาแกนนำปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา ปที่ 4 ในวันที่ 17
มิถุนายน 2564 ผานระบบออนไลน
(Zoom) โดยไดรับเกียรติจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปน
ประธานกลาวเปดการอบรม และมีการบร
รายในหัวขอ “ปญหายาเสพติดและการ
ปองกันเฝาระวัง” ในชวงเชาโดยเจาหนาที่
จากศูนยปองกันและปราบปราบยาเสพติด
จังหวัดเพชรบุรี (ศอปส.) และชวงบา
บรรยายในหัวขอ “วิเคราะหสภาพปญหา
และแนวทางการปองกันยาเสพติด
สถานศึกษา” โดยเจาหนาที่จากศูนยปองกัน
และปราบปราบยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี
(ศอปส.)

นักศึกษาไดทราบถึงแนว
ทางการปองกันและแกไข
ปญหาจากภัยยาเสพติด โดย
ตระหนักถึงปญหาและ
ผลกระทบของยาเสพติด

15,000.00

15,000.00 กิจกรรมโครงการอบรม “รูเ ทาทันสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั ” กำหนดจัดในวันที่ 15
มิถุนายน 2564 ผานระบบออนไลน (Zoom
โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร.
เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีกลาวเปดการ

นักศึกษาผูเขารวมอบรมไดมี
ความรู ความเขาใจในการใช
สื่อออนไลน มีความรู
เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร
และนำความรูในการอบรม
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

นักศึกษามีความรูและความเจาใจ
ในการใชสื่อสังคมออนไลนที่
ถูกตอง
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
มีความรู และเขาใจ พรบ.
คอมพิวเตอร
3. เพื่อใหนศึกษานำความรู
ที่ไดไปประยุตใชในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมยอยที่ 3 โครงการอบรม
สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
พัฒนาผูนำในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อสงเสริมใหผุนำนักศึกษา
เกิดทักษะในการทำงาน
2. เพื่อสงเสริมใหผูนำนักศึกษามี
ความรูและสามารถสรางเครือขาย
ในการทำงานได
3. เพื่อใหผูนำนักศึกษามี
กระบวนการคิดและทำงานอยาง
เปนระบบ

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
มีความรู และ
ความเขาใจใน
พรบ.
คอมพิวเตอร
ตลอดจน
สามารถนำไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1.นักศึกษามีความรูความเขาใจ
การใชสื่อสังคมออนไลนที่ถูกตอง
เปาหมาย ระดับมาก (4.00) / ผลการ
ดำเนินงาน 4.80
2.นักศึกษามีทักษะในการใช
คอมพิวเตอรใหถูกตองตาม พรบ.
คอมพิวเตอร เปาหมาย ระดับมาก (4.00)
/ ผลการดำเนินงาน 4.54
3.นักศึกษานำความรูที่ไดมา
ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต เปาหมาย
ระดับมาก (4.00) / ผลการดำเนินงาน
4.55
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 18
มิถุนายน 2564 / ผลการดำเนินงาน
18 มิถุนายน 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
15,000 บาท / ผลการดำเนินงาน
15,000 บาท

****งบประมาณ ไดรับจัดสรร 15,000
บาท เบิกจายจริง 15,000 บาท
นักศึกษาเกิด
1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
ทักษะในการ
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (90
ทำงาน
คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
นักศึกษามี
(90 คน)
ความรู
2. เชิงคุณภาพ
ความสามารถ
1. ผูนำนักศึกษาเกิดทักษะใน
สรางเครือขาย การทำงาน เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00
ในการทำงานได / ผลการดำเนินงาน 4.49
และนักศึกษามี
2. ผูนำนักศึกษามีความรูและ
กระบวนการคิด สามารถสรางเครือขายในการทำงานได
และทำงานอยาง เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ
เปนระบบ
ดำเนินงาน 4.44
3. ผูนำนักศึกษามี
กระบวนการคิดและทำงานอยางเปน

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

อบรม และมีการอบรมโดยการบรรยาย
หัวขอ รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยีดิจิทลั โดยคุณ
นรินทรฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล (อ.ฝน ไซ
เบอร) เนื้อหาใหกลาวถึง พรบ.คอมพิวเตอร
การใชสื่อออนไลน การโพสตขอความใหไม
ผิดพรบ.คอมพิวเตอร

4,800.00

4,800.00 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ อบรม
สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา
ผูนำในศตวรรษที่ 21 กำหนดจัดอบรมใน
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ผานระบบ
ออนไลน โปรแปรม Google Meet โดย
กลาวเปดการอบรมโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่น
งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และในการอบรมวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ชวงเชา มีการบรรยายหัวขอทักษะภาวะผูนำ
และการทำงานเปนทีม โดย ผศ.ดร.กฤตชน
วงรัตน ชวงบายหัวขอ หลักการเขียน
โครงการ โดย ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ และ
กิจกรรมอบรมในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ชวงเชา มีการบรรยายในหัวขอ หลักการ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ไปใชในชีวิตประจำวันได

นักศึกษามีความรูและเกิด
ทักษะในการทำงาน
สามารถสรางเครือขายใน
การทำงานไดและมี
กระบวนการคิดและการ
ทำงานอยางเปนระบบ

มีการเสริมสรางทักษะการ
ทำงาน การวางแผนการ
ทำงาน การเปนผูนำที่ดีและ
สามารถนำความรูที่ไดรับไป
ปรับใชในชีวิตประจำวันได
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระบบ เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 /
ผลการดำเนินงาน 4.48
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 9-10
มิถุนายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 910 มิถุนายน 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
4,800 บาท / ผลการดำเนินงาน 4,800
บาท

กิจกรรมยอยที่ 4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชโปรแกรม
ออนไลนและการสงเสริมการมี
สุขภาพดีสำหรับศิษยเกาฯ
วัตุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใขในการใชโปรแกรม
Google Meet และ Zoom
2. เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรมมี
ความรูในการดูแลสุขภาพในยุค
New Normal
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนำ
ความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจำวัน
และปฏิบตั ิงานได

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

ผูเขาอบรม(ศิษย
เกา) มีความรู
ความเขาใจใน
การใชโปรแกรม
Google Meet
และ Zoom
และมีความรูใน
การดูแลสุขภาพ
ในยุค New
Normal และ
สามารถนำ
ความรูที่ไดไปใช
ใน
ชีวิตประจำวัน
และการ
ปฏิบัติงานได

*** งบประมาณ ไดรับจัดสรร 4,800
บาท เบิกจายจริง 4,800 บาท
1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (150
คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
(150 คน)
2. เชิงคุณภาพ
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจในการใชโปรแกรม Google
Meet และ Zoom เปาหมาย ระดับ
มาก ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.50
2. เพื่อสงเสริมใหผเู ขาอบรมมี
ความรูในการดูแลสุขภาพในยุค New
Normal เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 /
ผลการดำเนินงาน 4.50
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ
นำความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจำวันและ
ปฏิบัติงานได เปาหมาย ระดับมาก
≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.54
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 21-22
มิถุนายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 2122 มิถุนายน 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย 7,200
บาท / ผลการดำเนินงาน 7,200 บาท

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยคุณ น้ำฝน
แสงอรุณ หัวหนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา และหัวขอระเบียบการเบิกจาย
วัสดุ โดยคุณอภิญญา แจมใส หัวหนางาน
บริหารคลังและทรัพยสิน และในชวงบาย
บรรยายหัวขอการสรางภาพลักษณลา
ทำงานดานกิจการนักศึกษา โดยนายกิตติ
ภพ รักษาราษฎร รักษาการผูอำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

7,200.00

7,200.00 กิจกรรมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชโปรแกรมออนไลนและการสงเสริม
การมีสุขภาพดี สำหรับศิษยเกาฯ” จัดอบรม
ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 โดยผาน
โปรแกรม Google Meet พิธีเปดโดย
อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูช วย
อธิการบดี รูปแบบกิจกรรเปนการบรรยาย
ใหความรูในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ชวง
เชาบรรยายหัวขอ การสงเสริมโภชนาการที่
ดีเพื่อสุขภาพ โดยอาจารยอรวรรณ มุงวงษา
และชวงบายบรรยายในหวขอ การออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ โดย อาจารยสรศักดิ์ ทอง
เพชร และกิจกรรมในวันที่ 22 มิถุนายน
2564 ชวงเชาบรรยายฝนหัวขอการใชงาน
โปรแกรม Google Meet โดย อาจารย ดร.
พีรศุษย บุญมาธรรม และชวงบายบรรยาย
หัวขอการมใชงานโปรแกรม Zoom โดย
อาจารย ดร.กนกรัตน จิรสัจจานุกลู

ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจในการใช
โปรแกรม Google Meet
และ โปรแกรม Zoom มี
ความรูในการดูแลสุขภาพใน
ดานโภชนาการ ดานการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดยผูเขารับการอบรสามาร
ถนำความรูที่ไดรับในการ
อบรมไปใชในการปฏิบัติงาน
และในชีวิตประจำวัน

1.ควรนำเสนอโปรแกรมอื่นๆ
ที่ชวยในการจัดการเรีนการ
สอนที่แปลกใหมและนาสนใจ
2.อาจมีไฟลเอกสารประกอบ
หรือคลิปดูยอนหลัง
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

กิจกรรมยอยที่ 5 โครงการ
สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะการให
คำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหคำปรึกษาของอาจารยที่
ปรึกษา
4.2 เพื่อสงเสริมเทคนิค
ทักษะในการใหคำปรึกษา
4.3 เพื่อใหสงเสริมการพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

กิจกรรมยอยที่ 6 โครงการ PBRU
E-job Market 2021
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษา ศิษยเกา มี
แนวทางและทางเลือกในการ
สมัครงานจากบริษัทตาง ๆ
4.2 เพื่อนักศึกษา ศิษยเกามี
โอกาสไดเรียนรูกระบวนการ

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

**** งบประมาณ ไดรบั จัดสรร 7,200
บาท เบิกจายจริง 7,200 บาท
อาจารยที่
1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
ปรึกษามี
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (60
ประสิทธิภาพใน คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
การให
(65 คน)
คำปรึกษา มี
2. เชิงคุณภาพ
เทคนิคและ
1. อาจารยที่ปรึกษามี
ทักษะในการให ประสิทธิภาพในการใหคำปรึกษา
คำปรึกษา
เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ
ตลอดจน
ดำเนินงาน 4.68
สามารถพัฒนา
2. อาจารยที่ปรึกษามีเทคนิค
ระบบอาจารยที่ และทักษะในการใหคำปรึกษา เปาหมาย
ปรึกษาไดอยาง ระดับมาก ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพ 4.57
3. ระบบอาจารยทีปรึกษามี
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ
ดำเนินงาน 4.63
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 29-30
มิถุนายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 2930 มิถุนายน 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
20,400 บาท / ผลการดำเนินงาน
19,600 บาท
**** งบประมาณ ไดรบั จัดสรร 20,400
บาท เบิกจายจริง 19,600 บาท
นักศึกษา ศิษย 1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เกา มีแนวทาง เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (200
และทางเลือกใน คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
(207 คน)
การสมัครงาน
จากบริษัทตาง 2. เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษา ศิษยเกา มี
ๆ มีโอกาสได
เรียนรู
แนวทางและทางเลือกในการสมัครงาน
กระบวนการ
จากบริษัทตางๆ เปาหมาย ระดับมาก

งบประมาณ

20,400.00

2,400.00

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

19,600.00 กิจกรรมโครงการ “สัมมนาอาจารที่ปรึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการให
คำปรึกษาของอาจารที่ปรึกษา ” จัดอบรม
ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 โดยผาน
โปรแกรม Zoom พิธีเปดโดย อาจารย ผศ.
ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี รูปแบบกิจกรรเปนการ
บรรยายใหความรูในวันที่ 29 มิถุนายน
2564 ชวงเชาบรรยายหัวขอ จิตวิทยาการให
คำปรึกษาแลการสรางสมรรถนะแนว
ทางการใหคำปรึกษา โดยนพ.จตุภทั ร คุณ
สงค จิตแพทยประจำศูนยจติ รักษกรุงเทพ
และชวงบายบรรยายในหัวขอ เทคนิคการ
สื่อสารและการสรางภาพลักษณในการเปน
อาจารยที่ปรึกษา โดย ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา สม
ไพบูลย รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และในวันที่ 30
มิถุนายน 2564 ชวงเชาบรรยายในหัวขอ
เทคนิคการใหคำปรึกษาอยางมืออาชีพ โดย
อาจารยชวลิต จิตภักดี อาจารยพเิ ศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และชวงบายเปน
การเสวนาบทบาทการทำหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาจนไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติดำเนิน
รายการโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร และ
ดร.ลัคนา ชูใจ อาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ
อาจารยกรกรต เจริญผล อาจารยคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2,000.00 กิจกรรมโครงการ “PBRU E-Job Market
2021” จัดอบรมในวันที่ 15 กรกฎาคม
2564 โดยผานโปรแกรม Zoom พิธีเปด
โดย อาจารย อาจารย ดร.เมธาวิน สาระ
ยาน ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี รูปแบบกิจกรรเปนการบรรยายใน
หัวขอ การเตรียมความพรอมในการสมัคร
งานโดย ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณชาง และการ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

อาจารยไดรับความรู มี
ทักษะ ไดเทคนิค
กระบวนการและวิธีการให
คำปรึกษาสามารถนำไปใช
ในการใหคำปรึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. เปนโครงการที่ดี อยากให
อาจารยทุกคนไดเขารวม
อบรม
2. ควรมีการกำหนดรูปแบบ
โครงการใหชัดเจนกวานี้

นักศึกษาและศิษยเกา ได
ความรูในการเตรียมความ
พรอมในการสมัครงาน
ตลอดจนทราบถึงความ
ตองการของตลาดแรงงานใน
จังหวัดเพชรบุรี

1. เนื้อหาความรูจากโครงการ
มีความนาสนใจ
2. ระบบออนไลนมีความไม
เสถียร ทำใหการเขาระบบ
คอนขางยาก
3. อยากใหบริษัทใหคำแนะนำ
มากกวานี้
4. ควรปรับระยะเวลาของ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

สมัครงานและมีโอกาสไดทำงาน
4.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียม
ความพรอมกอนการสำเร็จ
การศึกษา

กิจกรรมยอยที่ 7 โครงการ เชิดชู
เกียรติบคุ ลากรอันทรงคุณคา
“อาจารยที่ปรึกษาดีเดน”
ประจำป 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติอาจารย
ที่ปรึกษาดีเดน
2. เพื่อสรางขวัญและกำลังใจ
ใหแกอาจารยที่ปรึกษา
3. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การทำงานของอาจารยที่ปรึกษา

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
สมัครงานและมี
โอกาสไดทำงาน
ตลอดจนได
เตรียมความ
พรอมกอนการ
สำเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัด

≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.59
2. นักศึกษา ศิษยเกามีโอกาส
ไดเรีนรูกระบวนการสมครงานและมี
โอกาสไดทำงาน เปาหมาย ระดับมาก
≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.64
3. นักศึกษาไดเตรียมความ
พรอมกอนการสำเร็จการศึกษา เปาหมาย
ระดับมาก ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน
4.62
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 15
กรกฎาคม 2564 / ผลการดำเนินงาน 15
กรกฎาคม 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย 2,400
บาท / ผลการดำเนินงาน 2,000 บาท
งบประมาณ ไดรับจัดสรร 2,400 บาท
เบิกจายจริง 2,000 บาท
อาจารยที่
1. เชิงปริมาณ
ปรึกษาดีเดน
1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
ไดรับการยกยอง เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 / ผล
เชิดชูเกียรติ มี การดำเนินงาน รอยละ 100 (207 คน)
ขวัญและ
2. จำนวนอาจารยที่ปรึกษา
กำลังใจในการ ดีเดน เปาหมาย ไมนอยกวา 20 คน / ผล
ปฏิบัติหนาที่
การดำเนินงาน 22 คน
ตลอดจนระบบ 2. เชิงคุณภาพ
การให
1. อาจารยที่ปรึกษาดีเดนที่
คำปรึกษาแก
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เปาหมาย
นักศึกษามี
ระดับมาก ≤4.00/ ผลการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพ
4.82
ยิ่งขึ้น
2. อาจารยที่ปรึกษามีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัตหิ นาที่ เปาหมาย
ระดับมาก ≤4.00/ ผลการดำเนินงาน
4.84
3. อาจารยที่ปรึกษามีประ
สิทธาพในการทำงานเพิ่มขึ้น เปาหมาย
ระดับมาก ≤4.00/ ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

เสวนาในหัวขอ ความตองการของ
ตลาดแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี โดยผู
ดำเนินเสวนานายณัฐวรรธน ขำขาว กรม
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี บริษัทแอมคอร
เฟล็กซิเบิล้ เพชรบุรี จำกัดและบริษัท แคลคอมพอีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด

28,800.00

28,800.00 กิจกรรมโครงการ เชิดชูเกียรติบุคลากรอัน
ทรงคุณคา “อาจารยที่ปรึกษาดีเดน”
ประจำป 2564 มีการดำเนินการ ระหวาง
วันที่ 1- 28 มิถุนายน 2564 โดยมีการ
กำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกอา
จารที่ปรึกษาดีเดน ประจำป 2564
ประชาสัมพันธหลักเกณฑฯแตละคณะดังนี้
ระดับดีเดน จำนวน 1 รางวัล ระดับดีมาก
จำนวน 2 รางวัล โดยใหคณะดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและจำนวน
รางวัล พรอมจัดสงรายชื่อคณะกรรมการ
สวนกลางพิจารณาทบทวนอีกครั้งเปนการ
เสร็จสิ้น จัดทำประกาศรายชื่อผูไ ดรับรางวัล
และกำหนดวันเขารับโลเกียรติคุณ ในวันที่
20 กรกฎาคม 2564 โดยทาน ผศ.ดร.เสนาะ
กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

โครงการใหเหมาะสม

อาจารยที่ปรึกษามีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน
และเปนการสรางเสริม
ประสิทธิภาพการทำงานของ
อาจารยที่ปรึกษายิ่งขึ้น

เห็นควรในการจัดโครงการ
เชนนี้อีก
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมยอยที่ 8 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “สรางอาชีพเสริม
UBls Club ชี้ชองรวย ชวย
นักศึกษา” ปการศึกษา2563
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
สมาชิกชมรม UBls Club ใหมี
ความรูทักษะการเปน
ผูประกอบการและทักษะวิชาชีพ
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาได
ฝกกรคิดตอยอดหารายไดระหวาง
เรียน

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

4.82
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 20
กรกฎาคม 2564 / ผลการดำเนินงาน 20
กรกฎาคม 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
28,800 บาท / ผลการดำเนินงาน
28,800 บาท
*** ไดรับจัดสรร 28,800 บาท เบิกจาย
จริง 28,800 บาท
นักศึกษาสมาชิก 1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
ชมรม UBls
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90
Club มีความรู (171คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ
ทักษะการเปน 100 (175คน)
ผูประกอบการ 2. เชิงคุณภาพ
และทักษะ
1. เสริมสรางศักยภาพสมาชิก
วิชาชีพและ
ชมรม UBls Club ใหมีความรูทักษะการ
นักศึกษาไดฝก เปนผูประกอบการและทักษะวิชาชีพ
คิดตอยอดหา
เปาหมาย ระดับมาก ≤3.51 / ผลการ
รายไดระหวาง ดำเนินงาน 4.65
เรียน
2. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝก
การคิดตอยอดหารายไดระหวางเรียน
เปาหมาย ระดับมาก ≤3.51 / ผลการ
ดำเนินงาน 4.56
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 8
เมษายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 8
เมษายน 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
31,649.45 บาท / ผลการดำเนินงาน
31,649.45 บาท
*** งบประมาณ ไดรบั จัดสรร
31,649.45 บาท เบิกจายจริง 31,649.45
บาท

งบประมาณ

31,649.45

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

31,649.45 กิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
“สรางอาชีพเสริม UBls Club ชี้ชองรวย
ชวยนักศึกษา” ปการศึกษา2563 ในวันที่ 8
เมษายน 2564 โดยการแบงนักศึกษา
ออกเปน 4 กลุมกิจกรรม และใหดำเนินการ
ฝกปฏิบัตดิ ังนี้
1. การทำพุดดิ้งชานมไขมุก
2. การทำบราวนี้
3. การปลูกฝกยกโตะ
4. การทำสลัดโรล/น้ำสลัด

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

นักศึกษาไดรบั ความรูและได
ลงมือปฏิบัตจิ ริง ในการทำ
พุดดิ้งชานมไขมุก การทำ
บราวนี่ การปลูกฝกบนโตะ
และการทำสลัดโรล/น้ำสลัด
และสามารถนำไปประกอบ
อาชีพ และสรางรายไดใหกับ
ตนเองได

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1.ควรเพิ่มการอบรมแบบลง
มือทำ และมีวิทยากรมาอบรม
แบบนี้เยอะๆ
2. ออกไปศึกษาดูงานสถานที่
ตางๆ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 9 โครงการจิต
อาสาตัวนอย ปนรอยยิ้ม ป
การศึกษา 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
จิตสำนึกในดานจิตสาธารณะ
หรือจิตอาสารวมกันกับสังคม
อยางมีความสุข
2. เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาเกิด
ความสัมพันธ ความรัก ความ
สามัคคีในการทำงาน
3. เพื่อสามารถนำความรูทไี่ ดรับ
จากการปฏิบตั ิกิจกรรม ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได

กิจกรรมยอยที่ 10 โครงการจัด
แขงขันกีฬา esport PBRu ป
การศึกษา 2563
วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในกีฬา esport มาก
ยิ่งขึ้น
4.2 เพื่อใหนักศึกษาเกิด
ความคิดริเริม่ สรางสรรค กลา
แสดงออก
4.3 เพื่อเสริมสรางความ
สามัคคี ระหวางนักศึกษาตาง
คณะ

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

5. เปาหมาย
เชิงผลผลิต
(Output)
กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
นักศึกษามีความ
สำนึกในดานจิต
สาธารณะ หรือ
จิตอาสามีความ
รัก ความสามัคคี
ตลอดจนมีความ
กตัญูตอผูมี
พระคุณ

ตัวชี้วัด

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 / ผล
การดำเนินงาน รอยละ 100 (219)
2.เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีจิตอาสารวมกับ
วัดและโรงเรียน เปาหมาย ระดับมาก
≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 4.63
2. นักศึกษาเกิดความสัมพันธ
ความรัก ความสามัคคีในการทำงาน
ระดับมาก ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน
4.80
3. นักศึกษานำความรูที่ไดจาก
การรับการปฏิบัติกจิ กรรไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได ระดับมาก ≤3.51 / ผล
การดำเนินงาน 4.81
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 31
มีนาคม 2564 / ผลการดำเนินงาน 31
มีนาคม 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย 5,000
บาท / ผลการดำเนินงาน 5,000 บาท
*** งบประมาณ ไดรับจัดสรร 5,000
บาท เบิกจายจริง 5,000 บาท
6. เปาหมายเชิง 1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
ผลลัพธ
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 (200
(Outcome)
คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 92.50
(200 คน)
นักศึกษามี
2. เชิงคุณภาพ
ความรู ความ
1. นักศึกษา มีความรูและ
เขาใจในกีฬา
เขาใจในกีฬา Esport มากยิ่งขึ้น
esport กลา
เปาหมาย ระดับมาก ≤3.51 / ผลการ
แสดงออกถึง
ความสามารถ ดำเนินงาน 4.47
2. นักศึกษา เกิดความคิด
ดานกีฬา
esport และได ริเริม่ สรางสรรค กลาแสดงออก
คัดเลือกตัวแทน เปาหมาย ระดับมาก ≤3.51 / ผลการ
ดำเนินงาน 4.43
นักศึกษาเขา

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

5,000.00

5,000.00 กิจกรรมจิตอาสาตัวนอย ปนรอยยิม้ กำหนด
จัดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ วัดเพรียง
และโรงเรียนวัดเพรียง จ.เพชรบุรี โดยจัดให
มีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่
ภายในวัด และจัดกิจกรรมนันทนาการ
ใหกับนอง ๆ ที่เรียนโรงเรียนวัดเพรียง
แบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ทำความสะอาด
วัดและบริเวณรอบๆ วัด และกลุมที่ 2 จัด
กิจกรรมนันทนาการใหกับนอง ๆ ตั้งแตระบ
ดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประชุม และรวม
บริจาคสื่อ หนังสือ นิทานและอุปกรณการ
เรีนสำหรับเด็กปฐมวัย

นักศึกษาไดเรียนรู
กระบวนการดำเนินงาน มี
จิตอาสา มีความสามัคคี
และสามารถทำงานเปนทีม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
การแบงบัน และสามารถนำ
ความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได

10,317.00

10,317.00 กิจกรรมการจัดแขงขันกีฬา esport PBRU
กำหนดจัดในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ
หองประชุมวรชัยเยาวปาณี อาคาร 26 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รูบแบบกิจกรรมมีการ
บรรยายใหความรูเ กี่ยวกับ กีฬา esport
และมีการจัดการแขงขันมอบรางวัล

นักศึกษามีการฝกการ
วางแผน การคิดกลยุทธการ
แกปญหา มีความสามัคคี มี
น้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ
และรูอภัย

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

อยากใหมีการจัดการเวลาใน
การทำกิจกรรมมากกวานี้
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

4.4 เพื่อคัดเลือกตัวแทนใน
การแขงขันระดับมหาวิทยาลัย
ตอไป

กิจกรรมยอยที่ 11 โครงการราช
ภัฏทอฝน ปนน้ำใจ ปที่ 7
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา มี
ความรู ความเขาใจในวิศวกร
สังคม
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา กลา
คิด กลาแสดงออก มีจิตอาสา
และทำงานรวมกับผูอื่นได
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักศ
นคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ
และเปนพลเมืองดี

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
รวมการแขงขัน
กีฬาในระดับ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

3. นักศึกษามีความสามัคคีกัน
ในทีม เปาหมาย ระดับมาก ≤3.51 /
ผลการดำเนินงาน 4.40
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 3
เมษายน 2564 / ผลการดำเนินงาน 3
เมษายน 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
10,317 บาท / ผลการดำเนินงาน
10,317 บาท
*** งบประมาณ ไดรับจัดสรร 10,317
บาท เบิกจายจริง 10,317 บาท
นักศึกษามี
1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเ ขารวมกิจกรรม
ความรูความเขา เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (50 คน)
ในวิศวกรสังคม / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100 (50 คน)
2. เชิงคุณภาพ
กลาคิด กลา
1. เพื่อสงเสิรมใหนักศึกษามีความรู
แสดงออก มีจิต
ความเขาใจในวิศวกรสังคม เปาหมาย
อาสา และ
สามารถทำงาน ระดับมาก ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน
รวมกับผูอื่นได 4.63
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา กลาคิด
มีทัศนคติที่ดี
กลาแสดงออก มีจิตอาสา และทำงาน
ถูกตอง มี
รวมกับผูอื่นได เปาหมาย ระดับมาก
พื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงเขมแขง มี ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.72
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทัศนคติ
อาชีพ มีงานทำ
และเปนพลเมือง ที่ดีและถูกตองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
ดีมีระเบียบวินัย เขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเปน
พลเมืองที่ดี เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00
/ ผลการดำเนินงาน 4.56
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 26-27
มิถุนายน2564 / ผลการดำเนินงาน 2627 มิถุนายน2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
150,000 บาท / ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

150,000.00

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

150,000.00 กิจกรรมโครงการ “ราชภัฏทอฝน ปนน้ำใจ
ปที่ 7 ” จัดกิจกรรมในวันที่ 26-27
มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนอานันท ต.
หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
พิธีเปดกิจกรรมโดยอาจารย ดร.เมธาวิน
สาระยาน ผูชวยอธิการบดี โดยมีกจิ กรรมคือ
การทำสื่อการสอน BBL การปรับปรุงพื้นที่
โดยรอบโรงเรียน การฉีดวัคซีนหองกันพิษ
สุนัขบา การจัดสื่อการสอนภายในหองเรียน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

นักศึกษามีจิตอาสา มีจิต
สาธารณะทำประโยขน เพื่อ
สวนรวม มีการแบงปน เปน
ผูให เกิดกระบวนการ
เรียนรูร คนควานอกหองเรีน
มีความคิดสรางสรรค มีการ
ทำงาเปนทีม สามารถนำ
ความรูไปบริการแกชุมชน
ตลอดจนไดเรียนรูถึงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชน

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

การเขารวมกิจกรรม ควรมี
จำนวนมากกวานี้
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

150,000 บาท
กิจกรรมยอยที่ 12 โครงการยุว
เกษตรพอเพียง
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา มี
ความรู ความเขาใจในวิศวกร
สังคม
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา กลา
คิด กลาแสดงออก มีจิตอาสา
และทำงานรวมกับผูอื่นได
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักศ
นคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ
และเปนพลเมืองดี

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

กิจกรรมยอยที่ 13 โครงการยุว
เกษตร : คณะครุศาสตรจติ อาสา
1 คณะ 1 โรงเรียน
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกใหนักศึกษามี
จิตอาสาทำประโยชนตอชุมชน
และสังคม
2. เพื่อเพิ่มทักษะใหนกัศึกษามี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

นักศึกษามี
ความรูความเขา
ในวิศวกรสังคม
กลาคิด กลา
แสดงออก มีจิต
อาสา และ
สามารถทำงาน
รวมกับผูอื่นได
มีทัศนคติที่ดี
ถูกตอง มี
พื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงเขมแขง มี
อาชีพ มีงานทำ
และเปนพลเมือง
ดีมีระเบียบวินัย

1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 / ผล
การดำเนินงาน รอยละ 100 (50)
2. เชิงคุณภาพ
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจในวิศวกรสังคม
เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ
ดำเนินงาน 4.48
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
กลาคิด กลาแสดงออก มีจิตอาสา และ
ทำงานรวมกับผูอื่นได เปาหมาย ระดับ
มาก ≤4.00 / ผลการดำเนินงาน 4.49
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีและถูกตองมีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเปน
พลเมืองที่ดี เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00
/ ผลการดำเนินงาน 4.49
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 19-20
มิถุนายน2564 / ผลการดำเนินงาน 1920 มิถุนายน2564
4.เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
100,000 บาท / ผลการดำเนินงาน
100,000 บาท
นักศึกษามี
1. เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
ความรูความ
เปาหมาย 55 คน / ผลการดำเนินงาน
เขาใจการเปน รอยละ 100 (55 คน)
วิศวกรสังคม มี 2. เชิงคุณภาพ
ความเขาใจใน
1. นักศึกษามีทักษะการคิดว
เครื่องมือของ
เคราะห/สังเคราะห เปาหมาย ระดับ
วิศวกรสังคม
มาก ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 4.43
และสามารถนำ
2. นักศึกษามีทักษะและ
หลักการและ
ประสบการณดานการเกษตร เปาหมาย
เครื่องมือวิศวกร ระดับมาก ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน

100,000.00

100,000.00 กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียง จัด
กิจกรรมในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564
ณ โรงเรียนนิคมสรางตนเองเขื่อนเพชร อ.
ทายาง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน
2564 พิธีเปดกิจกรรมโดยผศ.ดร.เสนาะ
กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี กิจกรรมของโครงการคือการ
ฝกอบรมและปฏิบัติ มีการวางแผนการ
ดำเนินงานและสำรวจพื้นที่กอนการปฏิบัติ
หลังจากนั้นลงมือปฏิบัติ มีการปรับปรุง
โรงเรียนไขไก การจัดทำแปลงเกษตร และ
ปรับปรุงบอเลี้ยงปลา ในวันที่ 20 มิถุนายน
2564 ดำเนินการตอปรับปรุงโรงเรือนไขไก
จัดทำแปลงเกษตรและปรับปรุงบอเลี้ยงปลา
แลวเสร็จ และมีการวางระบบทอน้ำ นำไกไข
เขาโรงเรือน นำฝกลงปลูกในแปลงเกษตร
และนำปลาลงเลี้ยงในบอเลีย้ งปลา

นักศึกษามีจิตอาสา มีจิต
สาธารณะทำประโยขน เพื่อ
สวนรวม มีการแบงปน เปน
ผูให เกิดกระบวนการ
เรียนรูร คนควานอกหองเรีน
มีความคิดสรางสรรค มีการ
ทำงาเปนทีม สามารถนำ
ความรูไปบริการแกชุมชน
ตลอดจนไดเรียนรูถึงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชน

50,000.00

50,000.00 กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียง จัด
กิจกรรมในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564
ณ โรงเรียนบานหุบกะพง อ.ชะอำ จ.
เพชรบุรี ลงพื้นที่สำรวจความตองการของ
โรงเรียนบานหุบกะพง
กิจกรรมที่ 1 การปลูกกลวยน้ำวา การทำ
แปลงปลูกกลวย ใสปุย ดูแล กำจัดวัชพืช
กิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงกบ การเตรียมบอโดย
ทำความสะอาดบอเลี้ยงกบดวยดางทับทิม
และทำความสะอาดรอบๆบริเวณโดยรอบ

นักศึกษามีความรูและเขาใจ
การเปนวิศวกรสังคม มี
ความรู ความเขาใจในการใช
เครื่องมือของวิศวกรสังคม
และนักศึกษาสามารถนำ
หลักการและเครื่องมือวิศกร
สังคมมาใชจริงกับการ
ทำงาน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

และสังเคราะห
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับ
การฝกทักษะและประสบการณ
ดานการเกษตร

กิจกรรมยอยที่ 14 โครงการยุว
เกษตรพอเพียงคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดใช
ทักษะกระบวนการของวิศวกร
สังคม
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิด
ทักษะตางๆ ในการนำไปใช
ดำเนินงานและการดำเนินชีวติ ใน
อนาคตได
3. เพื่อสรางและขยายเครือขาย
วิศวกรสังคม

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
สังคมมาใชจริง
กับการทำงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

4.23

3. นักศึกษามีสำนึกการมีจิต
อาสาทำประโยชนตอชุมชน เปาหมาย
ระดับมาก ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน
4.72
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย มกราคมสิงหาคม2564 / ผลการดำเนินงาน
มกราคม-สิงหาคม2564
4. เชิงงบประมาณคาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
50,000 บาท / ผลการดำเนินงาน
50,000 บาท
นักศึกษากลาคิด 1. เชิงปริมาณ
กลาแสดงออก
1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
มีจิตอาสา และ เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 (35
ทำงานรวมกับ คน) / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
ผูอื่น นักศึกษามี (35 คน)
ความรูความ
2. จำนวนแปลงฝก เปาหมาย
เขาใจในยุว
ไมนอยกวา 5 แปลง / ผลการดำเนินงาน
เกษตร
2. เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่รวมโครงการ เปาหมาย ไม
นอยกวา ≤3.51 / ผลการดำเนินงาน
4.43
2. กิจกรรมนี้ทำใหนักศึกษา
กลาคิด มีจติ อาสา และทำงานรวมกับ
ผูอื่นได เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 /
ผลการดำเนินงาน 4.50
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 30-31
มีนาคม2564 / ผลการดำเนินงาน 3031 มีนาคม2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
50,000 บาท / ผลการดำเนินงาน

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ทำที่กั้นปากบอเลี้ยงกบ ใสน้ำสะอาดลงใน
บอเบี้ยงกบ คัดเลือกพอพันธแมพนั ธุลงใน
บอ ทำฝนเทียมตากทอ PVC
กิจกรรมที่ 3 การเพาะพันธุเห็ดนางฟา โดย
ทำความสะอาดโรงเรียนและแผงคางกอน
เชื้อเห็ดนำเชื้อเห็ดนางฟาใสกอนเห็ด จัดวาง
กอนเชื้อเห็ดบนแผงคางกอนเชื้อเห็ด

50,000.00

50,000.00 กิจกรรมโครงการ โครงการยุวเกษตร
พอเพียงคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนบานแมคะเมย อ.แกงกระจาน จ.
เพชรบุรี ลงพื้นที่สำรวจ โดยการแบงหนาที่
ปลูกผักสลัดกรีนโอค เรดโอค ผักบุง ผักชี
และทำโรงเรือนบังแสงแดด รวมทัง้ ทาสี
หองสมุด โดยแบงนักศึกษาดำเนินการตาม
ความถนัดเชนเย็บผาสแลน ขึงลวดสแลน
เตรียมดินปลูก เตรียมตนกลาลงดิน และ
ทาสีหองสมุดเปนตน

1.นักศึกษาไดเรียนรูการทำ
แปลงผักแบบเกษตร
พอเพียง ที่สามารนำมาเปน
วัตถุดิบในการเตรียมอาหาร
ใหกับนักเรียนโรงเรียนบาน
แมคะเมย
2.ไดเห็นความสามัคคีและ
การไดชวยเหลือผูอื่นถือเปน
สิ่งสำคัญในสังคมเรา
3. ครูและนักเรียนไดมผี ัก
เอาไวรับประทานเปนอาหาร
กลางวัน
4. ไดฝกทำงานเปนทีม และ
ไดเปนสวนหนึ่งของ
เครือขายวิศวกรสังคมและ
การทำยุวเกษตพอเพียง
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

50,000 บาท
กิจกรรมยอยที่ 15 โครงการยุว
เกษตร : มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จิตอาสา 1 คณะ 1
โรงเรียน
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดจิตอาสา
และตระหนักถึงการชวยเหลือ
สังคม
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรักใน
ทองถิ่นของตนเอง
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกใหนักศึกษา
มีจิตอาสาทำประโยชนตอชุมชน
และสังม
4. เพื่อเพิ่มทักษะใหนักศึกษามี
ความสามารถในกาคิดวิเคราะห
และสังเคราะห
5. เพื่อสงเสริมหนักศึกษาไดรับ
การฝกทักษะและประสบการณ
ดานการเกษตร
6. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดใช
ทักษะกระบวนการของวิศวกร
สังคม
7. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิด
ทักษะตางๆ ในการนำไปใช
ดำเนินงานและการดำเนินชีวิตใน
อนาคตได
8. เพื่อสรางและขยายเครือขาย
วิศวกรสังคม
9. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานจิต
อาสาของสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ
10. เพื่อใหนักศึกษานำความรู
เกี่ยวกับวงจร PDCA ไปใชในการ
วางแผนโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมแลว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

นักศึกษานำ
ความรูเกี่ยวกับ
วงจร PDCA
สามารถนำไปใช
ในการวาง
แผนการจัด
กิจกรรม และ
ทราบถึง
กระบวนการ
วิศวกรสังคม

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 / ผล
การดำเนินงาน รอยละ 83.5 (167)
- สรางเครือขายวิศวกรสังคมกับ
โรงเรียน เปาหมาย 1เครือขาย / ผลการ
ดำเนินงาน 1เครือขาย
- โรงเรียนเพาะเห็ด เปาหมาย
1 โรงเรือน / ผลการดำเนินงาน 1
โรงเรือน
2. เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
ตระหนักถึงความสำคัญของการชวยเหลือ
ผูอื่น เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 /
ผลการดำเนินงาน 90.40
2. นักศึกษาตระหนักในความสำคัญ
องการมีจิตอาสา เปาหมาย ไมนอ ยกวา
รอยละ 90 / ผลการดำเนินงาน 91.80
3. นกัศึกษามีทักษะดานการใชวงจร
PDCA ในการจัดกิจกรรม เปาหมาย ไม
นอยกวารอยละ 90 / ผลการดำเนินงาน
90.60
4. นักศึกษาไดใชทักษะกระบวนการ
ของวิศวกรสังคม เปาหมาย ไมนอ ยกวา
≤3.51 / ผลการดำเนินงาน 4.60
5. นักศึกษาเกิดทักษะการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหกระบวนการเพื่อ
ดำเนินงานและดำรงชีวิตในอนาคต
เปาหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ
ดำเนินงาน 4.63
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย 4-31
มีนาคม 2564 / ผลการดำเนินงาน 4-31
มีนาคม 2564
4. เชิงงบประมาณ คาใชจายของกิจกรม

50,000.00

50,000.00 กิจกรรม โครงการยุวเกษตร : มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จิตอาสา 1 คณะ 1
โรงเรียน กำหนดจัดกิจกรรม ระหวางวันที่
4-31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบานทา
ตะครอมิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญา
ปลอง จ.เพชรบุรี โดยในกิจกรรมดำเนินการ
สำรวจพื้นที่ และดำเนินการตาม
กระบวนการวิศวกรสังคม คือTime line
พัฒนาการเพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียน มี
การใชเครื่องมือนาิกาชีวิตและฟาประทาน
เพื่อเปนเครื่องมือในการลงพื้นที่และติดตอ
กับโรงเรียนและชุมชนใกลเคียงมีการประชุม
ประมวลผล วางเปาหมายการดำเนินงาน
และดำเนินกิจกรรม มีการเตรียมพื้นที่ การ
ปลูกฝกสวนครัว และการสรางโรงเพาะเห็ด
ตลอดจนดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อ
โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

นักศึกษาไดทราบถึง
กระบวนการวิศวกรสังคม
ทราบถึงการเขียนTime
line การใชเครื่องมือนาิกา
ชีวิต ฟาประทาน ตลอด
สามารถใชกระบวนการ
PDCA .ในการดำเนินกิจกรม
ได

1. ควรวางแผนการจัด
กิจกรรมใหม ใหสอดคลองกับ
การเบิกจายและงบประมาณ
2. การเดินทางไปในพื้นที่
หางไกลเปนอุสรรคมากควร
วางแผนการเดินทางใหม
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ เปาหมาย
50,000 บาท / ผลการดำเนินงาน
50,000 บาท
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 / 60,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมยอยที่ 1 การ
เสริมสรางอัตลักษณตนแบบความ
ซื่อสัตยไมคดโกง
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อเสริมสรางความตระหนัก
เรื่องความซื่อสัตยไมคดโกงใหกับ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

จำนวน
นักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม
จำนวน 150
คน

กิจกรรมยอยที่ 2 การเสริมสราง
ทักษะชีวิตการรูเทาทันสื่อ digital
literacyในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อเสริมสรางความตระหนัก
ของการเปนผูรเู ทาทันสื่อ digital
literacy ในศตวรรษที่ 21

จำนวน
นักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม
จำนวน 150
คน

นักศึกษาไดรบั
ความรูเรื่อง
ความซื่อสัตยไม
คดโกง

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
จำนวน 150 คน เปาหมาย รอยละ 90
/ ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
- จำนวนองคความรูจากการถอด
บทเรียน เปาหมาย 5 เลม / ผลการ
ดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับความรูเรื่องความ
ซื่อสัตยไมคดโกง เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
- นักศึกษานำความรูไปประยุกตใชให
เกิดประโยชน เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาสที่ 2 / ผล
การดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
4. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 20,000
บาท เบิกจายจริง 20,000 คงเหลือ 0
บาท
นักศึกษาไดรบั
1. เชิงปริมาณ
ความรูการเปนผู
- จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
รูเทาทันสื่อ
จำนวน 150 คน เปาหมาย รอยละ 90
digital literacy / ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
- คาเฉลี่ยนักศึกษาที่มีความรูด าน
ในศตวรรษที่ 21
digital literacy เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
2. เชิงคุณภาพ

20,000.00

20,000.00 นักศึกษาไดตระหนักเรื่องความซื่อสัตยไมคด การพัฒนาประเทศ ซึ่งตองมี ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให
โกงและนำความรูไ ปใชประโยชนไดจริงใน
คุณธรรมจริยธรรมเปนหาง มีผลกระทบกับแผนการจัดกิจกรรม
ชีวิตประจำวัน
เสือกำกับการใชความรูนั้นๆ และแผนการใชจายงบประมาณ
ใหเปนไปในทางที่ดีงาม
ถูกตองสรางคุณประโยชน
ใหแกสังคมประเทศชาติ

20,000.00

19,000.00 นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเปนผูร ูเทาทัน
สื่อ digital literacy ในศตวรรษที่ 21และ
นำความรูไ ปใชประโยชนไดจริงใน
ชีวิตประจำวัน

คนที่รูเทาทันสื่อ จะมี
ทางเลือกมากขึ้นในการ
บริโภคและการใช
ชีวิตประจำวัน การรูเทาทัน
สื่อ ยังนำไปสูการตระหนัก
ในสิทธิการสื่อสารของ
ประชาชนและทำใหเรา
สามารถสื่อสารไดอยาง
สรางสรรค ซึ่งเทากับเปน

ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให
มีผลกระทบกับแผนการจัดกิจกรรม
และแผนการใชจายงบประมาณ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- นักศึกษาไดรับความรูการเปนผูรูเทา
ทันสื่อ digital literacy ในศตวรรษที่ 21
เปาหมาย ระดับมาก (>3.51) / ผลการ
ดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
- นักศึกษานำความรูไปประยุกตใชให
เกิดประโยชน เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาสที่ 2 / ผล
การดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
4. เชิงงบประมาณ
- คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติ เปาหมาย 19,000 บาท
/ ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
กิจกรรมที่ 12 พัฒนาการเปนผูประกอบการ จิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม / 60,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมยอยที่ 1 การเสริมสราง
ทักษะการเปนผูป ระกอบการ
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษา

จำนวน
นักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม
จำนวน 150
คน

นักศึกษาไดรับ
ความรูการเปน
ผูประกอบการ

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
จำนวน 150 คน เปาหมาย รอยละ 90
/ ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
- จำนวนแผนธุรกิจสำหรับการเปน
ผูประกอบการ เปาหมาย 8 แผน / ผล
การดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
2. เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับความรูการเปน
ผูประกอบการ เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
- นักศึกษานำความรูไปประยุกตใชให
เกิดประโยชน เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 2 / ผลการ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

การสรางความเขมแข็งใหกับ
โครงสรางประชาธิปไตยของ
สังคมอีกดวย

20,000.00

20,000.00 นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเปน
การเสริมสรางทักษะการ
ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให
ผูประกอบการ และนำความรูไปใชประโยชน เปนผูประกอบการ ซึ่งมี
มีผลกระทบกับแผนการจัดกิจกรรม
ไดจริงในชีวิตประจำวัน
ความเกีย่ วของสูงกับการ
และแผนการใชจายงบประมาณ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึ่ง
เกิดจากผูป ระกอบการ
เหลานั้นไดสราง
“นวัตกรรม” ผานสิ่งใหมหรื
อนำสิ่งเกามาปฏิบัติใน
รูปแบบใหมเกิดเปนวัฏจักร
“การทำลายอยาง
สรางสรรค” กลาวคือ ธุรกิจ
ใหมจะเขามาฆาธุรกิจเดิมไป
เรื่อยๆ และสรางความ
เปนอยูที่ดีกวาแกสังคม
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

ดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
4. เชิงงบประมาณ
- คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติ เปาหมาย 20,000 บาท /
ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
5.งบประมาณ ไดรับจัดสรร 20,000
บาท เบิกจายจริง 20,000 คงเหลือ 0
บาท
กิจกรรมที่ 2 การสืบสาน
จำนวน
นักศึกษาไดรบั
1. เชิงปริมาณ
ศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมืองเพชร นักศึกษาที่เขา ความรูส ืบสาน
- จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
สูการตอยอดเชิงพาณิชย
รวมกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 150 คน เปาหมาย รอยละ 90 /
วัตถุประสงคของโครงการ/
จำนวน 150
สกุลชางเมือง
ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
กิจกรรม
คน
เพชร สูการตอ
- จำนวนรูปแบบชิ้นงานที่พัฒนาตอ
ยอดเชิงพาณิชย ยอดสูเชิงพาณิชย เปาหมาย 3 รูปแบบ /
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูส ืบ
สานศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมือง
ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
เพชรสูการตอยอดเชิงพาณิชย
2. เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับความรูส ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมืองเพชรสูการ
ตอยอดเชิงพาณิชย เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) /ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
- นักศึกษานำความรูไปประยุกตใชให
เกิดประโยชน เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 2 /ผลการ
ดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
4. เชิงงบประมาณ
- ไดรับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจาย
จริง 19,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท
กิจกรรมที่ 13 พัฒนาสงเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจ / 40,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมยอยที่ 1 ปฐมนิเทศ
จำนวน
นักศึกษาไดรับ 1. เชิงปริมาณ
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 นักศึกษาที่เขา ความรูเรื่องการ
- จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
วัตถุประสงคของโครงการ/
รวมกิจกรรม ปฏิบัติตนและ จำนวน 150 คน เปาหมาย รอยละ 90 /
จำนวน 150
กิจกรรม
ปรับตัวใหเขากับ ผลการดำเนินงาน รอยละ 100

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

20,000.00

19,000.00 นักศึกษาไดรบั ความรูส ืบสานศิลปวัฒนธรรม
สกุลชางเมืองเพชรสูการตอยอดเชิงพาณิชย
และสามารถ นำความรูไปใชประโยชนได
จริงในชีวิตประจำวัน

20,000.00

1,600.00 นักศึกษาสามารถปฏิบัตติ นและปรับตัวให
เขากับสังคมในมหาวิทยาลัยไดอยาง
เหมาะสม

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

การใฝเรียนรูส ืบสาน
ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให
ศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมือง มีผลกระทบกับแผนการจัดกิจกรรม
เพชร เปนสิ่งที่สำคัญ เพราะ และแผนการใชจายงบประมาณ
จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่
ไดรับการขนานนามและยก
ยองวามีชางมีฝมือดีทุกสาขา
และมีผลงานโดดเดนตั้งแต
อดีตถึงปจจุบันเปนประจักษ
แกสังคมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเราตองชวย
เผยแพรองคความรูงานสกุล
ชางเมืองเพชร ใหตอยอด
สูเชิงพาณิชยและคงอยู
ตอไป

นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับคณะ
วิทยาการจัดการ การเรียน
การสอน และการทำ

ในสถานการณโรคระบาดโควิททำให
มีผลกระทบกับแผนการจัดกิจกรรม
และแผนการใชจายงบประมาณ โดย
ไดปรับแผนการจัดกิจกรรมเปน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
สามารถปฏิบัตติ นและปรับตัวให
เขากับสังคมในมหาวิทยาลัยได
อยางเหมาะสม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
คน
สังคมใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

2. เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับความรูเรื่องการ
ปฏิบัติตนและปรับตัวใหเขากับสังคมใน
มหาวิทยาลัย เปาหมาย ระดับมาก
(>3.51) / ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการ
ดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย
4. เชิงงบประมาณ
- ไดรับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจาย
จริง 1,600 บาท คงเหลือ 18,400 บาท
กิจกรรมที่ 16 ปฐมนิเทศนักศึกษาปการศึกษา 2564 / 22,300 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาป
1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 100 คน ผล
การศึกษา 2564 ออนไลน
การดำเนินงาน 116 คน
วัตถุประสงค
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
1. เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ได
ระดับ 3.51 ผลการดำเนินงาน 4.42
รูจักผูบริหารและอาจารยในแตละ
3. นักศึกษาชั้นปที่ 1 รูถึงสิทธิและหนาที่
สาขาวิชา
ของตนในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระดับ 4 ผลการดำเนินงาน 4.57
ระหวางคณาจารยและนักศึกษา
4. กิจกรรมนี้ชวยสรางความสัมพันธที่ดี
รุนพี่กับรุนนอง
ระหวางคณาจารยและนักศึกษา ระดับ 4
ผลการดำเนินงาน 4.37

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

กิจกรรมตางๆ ของคณะ
รูปแบบออนไลนทำใหแผนการใช
วิทยาการจัดการ ตลอดจน จายงบประมาณไมเปนไปตามที่ได
การปฏิบัตติ นไดอยาง
กำหนดไว
เหมาะสม นอกจากนั้น
นักศึกษาแตละสาขาวิชาจะ
ไดทำกิจกรรมรวมกันซึ่งเปน
การสรางความสมานฉันทที่
ดี อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่ทำ
ใหนักศึกษาไดรับความรู ฝก
คิด ฝกวางแผน และแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได

22,300.00

22,300.00 "กิจกรรมชวงเชา ทานคณบดี ผูชวย
ศาสตราจารยณรงค ไกรเนตร กลาวตอนรับ
และใหโอวาทแกนักศึกษาใหม ปการศึกษา
2564 หลังจากนั้น รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษากลาวตอนรับและใหโอวาท
นักศึกษาใหมโดย อาจารย ดร.ญาณพัฒน
พรมประสิทธิ์ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึง
สิทธิและหนาที่ของตนเอง รวมถึง
กฎระเบียบตาง ๆ ที่ควรยึดถือปฏิบัติ และ
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรฯ แนะนำตัวกับรุนนองเพื่อ
ชี้แจงบทบาทหนาที่และตำแหนงการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา
กิจกรรมชวงบาย เปนการปฐมนิเทศใน
ระดับสาขา เพื่อใหนักศึกษาใหมไดพบกับ
อาจารยในสาขาของตนเองและอาจารยที่
ปรึกษา รวมถึงรุนพี่ในสาขาที่จะคอยให
คำแนะนำในการเรียน การทำกิจกรรม และ
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยตอไป ในรูปแบบ
ออนไลน
กิจกรรมที่ 22 ปจฉิมนิเทศและสรางความเปนผูประกอบการของนักศึกษาแพทยแผนไทย / 30,610 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ

จัดเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะทาง
สังคมแกนักศึกษาชั้นปที่ 1
ซึ่งนักศึกษาจะไดทราบถึง
สิทธิและหนาที่ของตน การ
ปฏิบัติตัวระหวางที่ศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยัง
ปลูกฝงใหเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค มีจิตสำนึก มี
จิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
นวัตกรรม/
ชิ้นงานดาน
การแพทยแผน
ไทย 5 ชิ้น

เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการเบิกจาย
ผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ
(Outcome)
1. เพื่อแนะแนวทางในการ
จำนวนนักศึกษา 1. เชิงปริมาณ
30,610.00
8,106.00 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ไดดำเนิน
ประกอบอาชีพหลังสำเร็จ
ผานการประเมิน - จำนวนนักศึกษาที่เขาอบรมทักษะการ
กิจกรรมปจฉิมนิเทศและสรางความเปน
การศึกษา
สมรรถนะทักษะ เปนผูประกอบการ เปาหมาย 27 คน ผล
ผูประกอบการของนักศึกษาแพทยแผนไทย
2. เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการ
ไดตามที่วางแผนไว โดยมีวิทยากรมาให
การเปน
การดำเนินงาน 27 คน
ประกอบอาชีพในสายงาน
ความรูเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการใน
ผูประกอบการ
- จำนวนนักศึกษาทีผ่ านการประเมิน
การแพทยแผนไทย
ภาคเอกชน และแนะแนวทางการทำงานใน
สมรรถนะทักษะการเปนผูป ระกอบการ
3. เพื่อสามารถสรางสรรค
ภาครัฐ รวมถึงแนะแนวทางการศึกษาตอ
เปาหมาย 27 คน ผลการดำเนินงาน 27
นวัตกรรม/ชิ้นงานดานการแพทย
นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายผลงาน
คน
แผนไทยทีไ่ ดจากการฝก
นวัตกรรมทีไ่ ดจากการบูรณาการกับการฝก
- นวัตกรรม/ชิ้นงานดานการแพทยแผน
ประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพ
ไทย เปาหมาย 5 ชิ้น ผลการดำเนินงาน 5
ชิ้น
2. เชิงคุณภาพ
- ความรูในการเปนผูประกอบการ
เปาหมาย รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน
รอยละ 83.33
3. เชิงเวลา
- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด เปาหมาย ไตรมาส 3 ผลการ
ดำเนินงาน ไตรมาส 3
4. เชิงงบประมาณ
- ไดรับจัดสรร 30,610 บาท เบิกจาย
จริง 8,106 บาท คงเหลือ 22,504 บาท
โครงการที่ 9 โครงการการเรียนการสอนผานระบบคลังหนวยกิตเพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย (Credit bank)
กิจกรรมที่ 10 โครงการระบบคลังหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย (Credit bank) คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ / 37,500 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
เนื่องจากสถานการณโรคระบาด
โควิด 19 จึงงดการจัดกิจกรรม
โครงการที่ 10 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก
กิจกรรมที่ 1 การแนะแนวประชาสัมพันธรับนักศึกษาเชิงรุกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (6408000041) / 70,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อพัฒนาระบบการรับ
1. จำนวนโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ
1. ดำเนินการปรับสื่อทางคลิปวิดีโอ ภาพนิ่ง
นักศึกษาที่สามารถเพิ่มจำนวน
เปาหมาย 30 โรงเรียน ผลการดำเนินงาน
รวมถึงเนื้อหาทางเว็บไซต และระบบการ
นักศึกษา
จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการจำนวน
ประชาสัมพันธทางชองทางโซเชียล ไดเแก
2. เพื่อประชาสัมพันธให
30 โรงเรียนตามเปาหมาย
Facebook LINE group และทางชองแช
สาธารณชนไดรับรูวาหลักสูตรมี
2. จำนวนนักศึกษาใหมที่เพิ่มขึ้น ไมต่ำ
ทบอทของเว็บไซตหลัก รวมถึงการกิจกรรม
การจัดการศึกษาไดคุณภาพและ
กวา รอยละ 10 ผลการดำเนินงาน
การประชาสัมพันธ กิจกรรม university
เปนไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา
จำนวนนักศึกษาใหม ป 2564 มีจำนวน
social engagement “พันธกิจ
3. เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
108 คน สวนป 2563 มีจำนวน 110 คน
มหาวิทยาลัยกับสังคม"เพื่อสรางการรับรูของ
นักเรียนที่จะเขามาศึกษาใน
ลดลง 2 คน คิดเปนรอยละ 1.8 จึงไม
สังคมตอศักยภาพการจัดการเรียนสอนและ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณแพร
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) กระจาย
ในพื้นที่จังหวัดที่เปนแหลง
ฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาจึงมีการ
ปรับเปลีย่ นชิ้นงาน
นวัตกรรมใหสอดคลองกับ
สถานการณ โดยชิ้นงาน
สามารถนำมาตอยอดไดใน
อนาคตหากมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

1. เนื่องจากสถานการณแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) กระจายในพื้นที่จังหวัดที่เปน
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ทำให
ตองมีการปรับเปลีย่ นชิ้นงาน
นวัตกรรมใหสอดคลองกับ
สถานการณ
2. เนื่องจากสถานการณแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ทำใหการใชงบประมาณในสวน
ของกิจกรรมภาคกลางคืนไมสามารถ
จัดได

1. ควรมีการวางแผนรองรับ
สถานการณโรคระบาด
2. ควรมีการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณในการปองกันตนเอง
จากโรคระบาดใหกับนักศึกษา
เชน เจลแอลกอฮอล หรือ
หนากากอนามัย เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

หลักสูตรและลดอัตราการออก
กลางคันของนักศึกษา

บรรลุตัวชี้วัดตามเปาหมายที่ตั้งไว ปญหา/
แนะแนวการศึกษาตอศาสตรเกษตรของ
อุปสรรค สถานการณการระบาดของไวรัส
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีโรงเรียนที่
โคโรนา-2019 และเศรษฐกิจชะลอตัว
สรางการรับรูม ากกวา 30 โรงเรียนตาม
ความกังวลตอการเขาศึกษาตอในระบบ
เปาหมาย
และมีปญ
 หาคาใชจายสำหรับการศึกษา
2. การรวบรวมขอมูลการแนะแนว เพื่อ
ตอในระดับอุดมศึกษา การมีที่เรียนใน
สังเคราะหสูการปรับแผนยุทธศาสตรดาน
มหาวิทยาลัยขนาดใหญแลว * ขอมูลจาก
การแนะแนวของคณะในปตอไป โดยการจัด
การสัมภาษณติดตามนักเรียนที่ลงชื่อ
กิจกรรมการจัดการความรู (KM)
สนใจเขาเรียน
กิจกรรมที่ 15 แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนาภาพลักษณทดี่ ีของมหาวิทยาลัย / 700,800 บาท / สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. เพื่อแนะแนวและ
ประชาสัมพันธการศึกษาตอแก
นักเรียนและผูส นใจใหเขามาเรียน
ทั้งรูปแบบเผชิญหนา (face to
face) และแบบออนไลน
(online)
2. เพื่อพัฒนาภาพลักษณที่ดีของ
แกนนำ บุคลากร และนักศึกษาที่
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ
การศึกษาตอ
3. เพื่อจัดทำสื่อแนะแนว
ประชาสัมพันธการศึกษาตอ ป
การศึกษา 2565 ทั้งแบบเอกสาร
และแบบออนไลน

1. เชิงปริมาณ
- นักเรียนและผูส นใจมากกวารอยละ
80 ผลการดำเนินงาน รอยละ 80
-ไดผลการดำเนินงานตามเปาหมาย
มากกวา รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน
รอยละ 60
- มีสื่อประชาสัมพันธทั้งแบบรูปเลม
เอกสารและแบบออนไลน 5 ชิ้น ผลการ
ดำเนินงาน 5 ชิ้น
2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสามารถรับรูขาวสารการรับ
สมัครและสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีไดตามกระบวนการ รอยละ
80 ผลการดำเนินงาน รอยละ 80
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา
ไตรมาส 3 ผลการดำเนินการ ไตรมาส 3
4. เชิงงบประมาณ
- ไดรับจัดสรร 700,800 บาท เบิกจาย
จริง 120,930 บาท คงเหลือ 580,000
บาท

700,800.00

120,930.00 มีนักเรียนเขารับการแนะแนว และสนใจเขา
ศึกษาตอมากกวา รอยละ 80 ของแผนรับ
ยืนยันสิทธิ์ศึกษาตอรอยละ 65.95 และ
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
64.80

ในการสื่อสาร หรือการ
ประชาสัมพันธตองสราง
เครือขายใหมากขึ้น และ
สรางเครือขายใหตรง
กลุมเปาหมายใหมากที่สุด
ตองกระจายเครือขายให
นักเรียนสามารถเขาถึง
เจาของสาขาวิชา หรือ
กลุมเปาหมายที่นักเรียน
ตองการรายละเอียดเชน
เครือขายทุน หอพัก กยศ

เกิดสถานการณแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา จึงไมสามารถ
ดำเนินการกิจกรรมแนะแนวไดตาม
เปาหมายที่วางไว

ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
โครงการที่ 11 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา
กิจกรรมที่ 8 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองที่เขมแข็ง / 16,600 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

1. เพื่อสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
2. เพื่อใหนักศึกษานำความรูจาก
หองเรียนสูการปฏิบตั ิจริง
3. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสในการ
นำความรูไ ปจัดกิจกรรมและสราง
นวัตกรรมใหแกสถานศึกษา

1. เชิงปริมาณ 49 คน นศ.นำความรูไปใช
ปฏิบัติจริง
2. เชิงคุณภาพ 1 หอง หองสอนแบบ
Micro Teaching
3. เชิงเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนไดแลว
เสร็จในภาคเรียนที่ 1/2564
4. เชิงงบประมาณ 16,600 บาท 16,600
บาท
กิจกรรมที่ 13 ทักษะการยกระดับการเรียนการสอนสูการสรางงานวิจัย / 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนสูการสรางงานวิจัยของ
อาจารยสายวิชาการ
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
ครูใหพรอมทำงานดวยวิชาการ
วิชาชีพ
3. เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรูจ ากกระบวนการเรียนการ
สอนสำหรับอาจารยนักศึกษาครู
รวมกับครูประจำการ

1. จำนวนสื่อ/
นวัตกรรม
นำไปใช
ประโยชนอยาง
นอย 1 ชิ้น
2. จำนวน
งานวิจัย/
บทความวิจัยที่
ไดรับการ
ตีพิมพหรือ
นำเสนอในเวที
ระดับชาติ/
นานาชาติ
อยางนอย 3
เรื่อง

จำนวนงานวิจัย/
บทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพ
หรือนำเสนอใน
เวทีระดับชาติ/
นานาชาติ
จำนวน 14 เรื่อง

งบประมาณ

16,000.00

1. เชิงปริมาณ
จำนวนสื่อ/นวัตกรรม เปาหมาย 3
ชิ้น ผลการดำเนินงาน 14ชิ้น
- จำนวนผูเขารวมกิจกรรม เปาหมาย
30 คน ผลการดำเนินงาน 35 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ผลทักษะการยกระดับการเรียนการ
สอนสูการสรางงานวิจัย นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมาย ผานเกณฑระดับรอยละ 80 ผล
การดำเนินงาน ผานเกณฑระดับรอยละ
80
3. เชิงเวลา
- ระยะเวลาในการจัดอบรม
เปาหมาย 5 วัน ผลการดำเนินงาน 5 วัน
4. เชิงงบประมาณ
- สามารถใชงบประมาณจัดทำ
โครงการตามจำนวน เปาหมาย 28000
ผลการดำเนินการ 28000 บรรลุ รอยละ
100

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

16,000.00 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาไดใช
หองปฏิบัติการแบบ (Micro Teaching).

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการยกระดับการเรียนการสอนสูการ
สรางงานวิจัยของ นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยนักศึกษาสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชในการพัฒนาบทความวิจัยจาก
การเรียนการสอน โดยไดจำนวนบทความ
วิจัยหรือนวัตกรรมจำนวน 14 เรื่อง

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ไดวิธีสอนแบบใหมที่เหมาะ
กับสถานการณโรคระบาด
โควิด 19

จัดโครงการในชวงที่อยูใน
สถานการณโรคระบาด โควิด 19

นักศึกษาสามารถนำความรู
ที่ไดรับไปพัฒนาบทความ
วิจัยจากการปฏิบัติจริง และ
ไดรับการฝกทักษะในการ
นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ
โรคระบาด โควิด-19 ขึ้นทำใหการ
ดำเนินการในการติดตามการพัฒนา
บทความไดไมเต็มที่

ขอเสนอแนะ

นักศึกษาสามารถนำผลการ
พัฒนาไปตอยอดในการสราง
นวัตกรรมในชวงการฝก
ปฏิบัติการสอน

ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ / 210,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยใน
งบประมาณ
การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย/ วิจัยที่ไดรับ
ชุดโครงการวิจยั เพื่อขอทุนจาก จากแหลงทุน

เกิดผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
สามารถนำไปใช

210,000.00

อยูระหวางดำเนินการ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
แหลงทุนภายนอก
ภายนอกไมต่ำ ประโยชนได
กวา 20 ลาน อยางเปน
บาท
รูปธรรม และ
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของทองถิ่น
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย / 40,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย

ระบบการ
บริหาร
งานวิจัย
จำนวน 1
ระบบ

การบริหาร
งานวิจัย เปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย และสัตว

งบประมาณ

40,000.00

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

อยูระหวางดำเนินการ

โครงการที่ 13 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทมี่ ีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมที่ 3 การรวมงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2564 (research expo 2021) / 171,300 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและ
นำเสนอ
มีพื้นที่ที่มีการนำ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การจัดการการ
171,300.00
อยูระหวางดำเนินการ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในงาน ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยไปใช เรียนรูโ รงเรียนเกษตรกร (Farmer
มหกรรมวิจัยแหงชาติ 2564
จำนวน 1 เรื่อง ประโยชนอยาง Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
(research expo 2021)
เปนรูปธรรม
อยางมีสวนรวมของทองถิ่น
กิจกรรมที่ 4 โครงการการขับเคลือ่ นการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มผี ลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ / 100,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย 1. จำนวนของ
หรืองานสรางสรรคที่มีผลกระทบ บทความวิจัยที่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ไดรับการ
อางอิง
(citation) ใน
reference
journal หรือ
ในฐานขอมูล
ระดับชาติและ
นานาชาติ
2. รอยละของ
งานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ที่เผยแพร
ระดับชาติและ
นานาชาติตอ

ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ไดรับการ
ยอมรับในระดับ
สากล

1. จำนวนของบทความวิจัยที่ไดรบั การ
อางอิง (citation) ใน reference
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและ
นานาชาติ
2. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่เผยแพรระดับชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจำได 51 เรื่อง

100,000.00

96,900.00 อยูระหวางดำเนินการ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
อาจารยประจำ
กิจกรรมที่ 5 จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / 90,000.00 บาท / สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. สรางโอกาสทางการผลิต
บทความของนักศึกษา อาจารย
และนักวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพิ่มชองทางในการเผยแพร
บทความของนักศึกษา อาจารย
และนักวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพิ่มศักยภาพของการเปน
สถาบันการศึกษาดานการผลิต
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพไดรับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน Refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจำ 2 เรื่อง ผลการ
ดำเนินงาน 2 เรื่อง
- จำนวนเลมที่ลงตีพิมพเผยแพร/ป 3
เลม ผลการดำเนินงาน 2 เลม
2. เชิงคุณภาพ
- ประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 3.50 คะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 3.50 คะแนน
- การเผยแพรตรงตามระยะเวลาของ
วารสาร รอยละ 100 ผลการดำเนินงาน
รอยละ 100
3. เชิงเวลา
- กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา ไตร
มาส 2-4 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3
4. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 90,000
บาท เบิกจายจริง 78,000 คงเหลือ
12,000 บาท

90,000.00

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

78,000.00 จัดทำวารสารเสร็จเรียบรอยแลว จำนวน 2
เลม คงเหลืออีก 1 เลม อยูในชวง
ดำเนินการ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เรียนรูก ระบวนการการเรียบ การดำเนินการจัดทำมีหลายขั้นตอน
เรียงและการเขียนงานวิจัย ในการตองประสานทั้งกับผูวิจัย และ
ผูทรงในการตรวจรวมทั้งการ
เบิกจาย อาจมีการดำเนินการลาชา
ไปบางในรอบการปดเลม

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (6498000010) / 250,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
จำนวน
ผลงานวิจัย
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสราง
250,000.00
อยูระหวางดำเนินการ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value
งานวิจัย
นวัตกรรม เพื่อ มูลคาเพิม่ สินคาเกษตร
Creation) สูเ ชิงพาณิชย หรือ
นวัตกรรม เพื่อ สรางมูลคาเพิ่ม
1.1 ตนแบบเครื่องอบสาหรายพวง
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค สรางมูลคาเพิ่ม (Value
องุน และผลิตภัณฑตนแบบผงสาหราย
(Value
Creation) สูเ ชิง พวงองุน
Creation) สู พาณิชย หรือ
1.2 ตนแบบเครื่องตัดกลวยกวน
เชิงพาณิชย
อุตสาหกรรม
อัตโนมัติควบคุมดวยระบบไมโครคอน
หรือ
เศรษฐกิจ
โทรลเลอร
อุตสาหกรรม สรางสรรค
1.3 ตนแบบรถลำเลียงเกลือแบบ
เศรษฐกิจ
สายพานหุมลอ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการเบิกจาย
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
สรางสรรค
กิจกรรมที่ 2 มหกรรมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม PBRU และ IP Festival (6498000011) / 100,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อจัดมหกรรมแสดงผลงานวิจัย
และนวัตกรรม PBRU และ IP
Festival

จำนวนครั้งที่
จัดงานวิจัย
และนวัตกรรม
PBRU และ IP
Festival

ไดแสดงผล
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
PBRU เพื่อ
นำไปใช
ประโยชนเชิง
พาณิชยและจด
ทรัพยสินทาง
ปญญา

100,000.00

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ไมสามารถเบิกจายงบประมาณใน
สวนการติดตามผลการดำเนิน
โครงการไดเนื่องจากสถานการณโค
วิด.

สามารถดำเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ภายใตสถานการณโค
วิด -19 ทำไดโดยการให
คำปรึกษาผานระบบออนไลน

อยูระหวางดำเนินการ

โครงการที่ 15 โครงการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรมและหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก/อุตสาหกรรม และพัฒนาศูนยวิจยั เฉพาะทาง / 200,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง

จำนวน
ศูนยวิจัย
เฉพาะทาง

เกิดเครือขาย
ความรวมมือที่
เปนแหลงทุน
จากภายนอก/
อุตสาหกรรม

อยูระหวางดำเนินการจัดตั้งศูนยวจิ ัย
กัญชาศาสตร

200,000.00

200,000.00 อยูระหวางดำเนินการ

โครงการที่ 16 โครงการวิจยั ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจำ)
กิจกรรมที่ 1 โครงการการใชน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือในทองถิ่นทดแทนสารละลายมาตรฐานอนินทรียในการผลิตผักไฮโดรโพนิกสกบั การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแกสังคม / 16,500 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อนำองคความรูจากการวิจัย
บูรณาการสูการเรียนการสอนและ
การบริการทางวิชาการแกสังคม
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและ
สามารถพัฒนาไปสูงานวิจัยของ
นักศึกษาเอง

1. จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
งานวิจัยและการบริการวิชาการ คา
เปาหมาย 1 รายวิชา ผลการดำเนินงาน 2
รายวิชา รายวิชาสัมมนาทางการเกษตร
โดยใหนักศึกษานำเสนอ/จัดกิจกรรม
อบรม / จัดนิทรรศการ รายวิชาสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดย
นำมาใชเปนกรณีศึกษา ปญหา/อุปสรรค
เนื่องจากในชวงการจัดกิจกรรมมีการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม จึงมี
การแบงนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเปน
กลุม
2. จำนวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการอยางนอย คาเปาหมาย 2

เนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีการดำเนินการมา
ตอเนื่องในชวง 2-3 ปที่ผานมา สำหรับ
กิจกรรมการใชน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือ
ในทองถิ่นทดแทนสารละลายมาตรฐานอนิ
นทรียในการผลิตผักไฮโดรโพนิกสกับการ
เรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแก
สังคมนี้ เปนการนำงานวิจัยในรายวิชา
ปญหาพิเศษมาใชในกิจกรรมทักษะวิชาชีพ
ไฮโดรโพนิกส วิชาสัมมนาทางการเกษตร
และวิชาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
และนำไปบริการกับโรงเรียนที่มีการนอมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การทำกิจกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะ
กิจกรรมการปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส
โดยมุงที่ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเทศบาล 2

1. การฝกใหนักเรียนได
เรียนรูและปฏิบัตไิ ดดวย
ตนเอง และมีการถายทอด
จากรุนพี่สรู ุนนอง ทำให
กิจกรรมเกิดความยั่งยืน
2. การจัดกิจกรรมภายใต
สถานการณโรคระบาดโค
วิด-19 โดยการเวนระยะหาง
สามารถดำเนินการได
รวมถึงการสอน/การให
คำปรึกษาผานระบบ
ออนไลน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ครั้ง ผลการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรม
จำนวน 4ครั้ง ไดแกครั้งที่ 1 วันที่ 22
มกราคม 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัด
พระทรง ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ครั้งที่
3 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัด
บางลำพู และครั้งที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม
2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
3. ผลผลิตผักที่ผลิตไดมีความปลอดภัย
คาเปาหมาย 3 ชนิด ผลการดำเนินงาน
มากกวา 3 ชนิด ไดแก กรีนโอค เรดโอค
คอส ผักกาดขาวผักกาดหอม สะระแหน
ผักบุง คะนา
4. ตนทุนคาสารละลายธาตุอาหารลดลง
คาเปาหมายรอยละ 25 ผลการดำเนินงาน
รอยละ 40 (ไฮโดรโพนิกส)
รอยละ 100 (อะควาโพนิกส)

วัดพระทรง และโรงเรียนวัดบางลำภู โดยใช
น้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือในทองถิ่นและ
เศษเหลือจากในโรงเรียน และจุลนิ ทรีย
สังเคราะหแสง มาใชปลูกผักในระบบไฮโดร
โพนิกส และแปลงปลูกพืชปกติ ทำใหลด
ตนทุนคาสารละลายธาตุอาหารลงได
ประมาณ 40เปอรเซ็นต นอกจากนี้ที่
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ยังไดมีการ
ปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงไกและปลาดุก หรือ
อะควาโพนิกส (Aquaponics) ซึ่งไมได
สารละลายธาตุอาหารอนินทรีย จึงลดตนทุน
คาสารละลายธาตุอาหารได 100 เปอรเซ็นต
นอกจากจะจัดกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน
แลว ยังมีการรวมจัดนิทรรศการการใชน้ำ
หมักชีวภาพในการผลิตผักระบบไฮโดรโพ
นิกสใหกับผูที่เขาศึกษาดูงาน ไดแก
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาของสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
จำนวน 38 คน และคณะครูโรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บานปลายน้ำ) จำนวน
27 คน ดวย
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนโครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจำ) / 200,113.00 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสนับสนุนโครงการวิจยั ตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสีเขียว,
มหาวิทยาลัยดิจิทลั , การ
พัฒนาการเรียนการสอน, การ
พัฒนางานประจำ)

จำนวน
โครงการวิจัย
ตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัย
สีเขียว,
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล, การ
พัฒนาการ
เรียนการสอน,
การพัฒนางาน
ประจำ)

เกิด
โครงการวิจัยที่
สามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยใน
ดานตางๆ

จำนวน 19 โครงการ
8.งบประมาณ ไดรับจัดสรร 700,000
บาท เบิกจายจริง 585,687 บาท คงเหลือ
164,313 บาท

อยูระหวางดำเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทองถิ่น
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กิจกรรมทั้งหมดมี 7 กิจกรรม ดำเนินการไป
แลว 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1. การ
แปรรูปน้ำมะพราวพรอมดื่มและมะพราว
แกวสมุนไพร(ดำเนินการแลว 1 เมษายน
2564)กิจกรรมที่ 2. การทำน้ำมันมะพราว
สกัดเย็นและสบูเหลวและเวชสำอาง(โลชั่น
ทาผิว) (ดำเนินการแลว 31 มีนาคม 2564)
กิจกรรมที่ 3.การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ บรรจุ
ภัณฑและโลโกจากมะพราว 5 ตรา
(ดำเนินการแลว) และอีก 3 กิจกรรมยังไมได
ดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณโควิท 2019 ไดแก กิจกรรมที่ 4. การทำแผนสวน
ประสมทางการตลาดกิจกรรมที่ 5. การทำ
เครื่องมือสื่อสารทางทางการตลาดและ
กิจกรรมที่ 6. กิจกรรมวันมะพราว บางครก
(Coconut Day @ BangKrok)และกิจกรรม
ที่ 7 กำลังดำเนินการวิจัยอยู ไดแก การ
พัฒนาผลิตภัณฑมะพราวแกวสมุนไพรโดย
ใชสารทดแทนความหวาน

ไดองคความรูเรื่อง
1. วิธีการทำน้ำมันมะพราว
สกัด โดยนำไปแปรรูปเปน
โลชั่น และสบูเหลวได
2. วิธีการทำน้ำมะพราว
พรอมดื่มพาสเจอรไรซ และ
มะพราวแกวสมุนไพร
3. มะพราวแกวสมุนไพร
โดยการใชสารทดแทนความ
หวาน

เนื่องจากการอบรมและการ
ดำเนินการอยูในชวงสถานการณโค
วิทสงผลทำใหกิจกรรมตางๆตอง
เลื่อนและยกเลิกโครงการ สงผลให
กิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายที่
วางไว

ขอเสนอแนะ

โครงการที่ 17 โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดชุมชนฐานราก)
กิจกรรมที่ 2 การเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑมะพราวกลุม เกษตรกรผูปลูกมะพราว ต.บางครก อ.บานแหลม / 400,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
มะพราวในดานการแปรรูปทั้ง
มะพราวน้ำหอมและมะพราวแกง
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑมะพราว
แกงและมะพราวน้ำหอม (สบู
เหลวและเวชสำอาง และน้ำ
มะพราวพรอมดื่มบรรจุขวดและ
มะพราวแกว )
3. เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใน
การจำหนายสินคาเชิงพานิช

1. ครัวเรือนที่เขารวมโครงการสามารถ
ยกระดับรายไดไมนอยกวารอยละ 60 คา
เปาหมาย 60 ครัวเรือน ผลการ
ดำเนินงาน ไมเปนไปตามเปาหมาย
เนื่องจากสถานการณโควิทเกษตรกรที่
ผานการอบรมแลวยังไมไดดำเนินกิจกรรม
การขายตามที่ตั้งเปาไว
2. ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้นรอย
ละ 15 เปาหมาย 20 ครัวเรือน ผลการ
ดำเนินงาน ไมเปนไปตามเปาหมาย
เนื่องจากสถานการณโควิทเกษตรกรที่
ผานการอบรมแลวยังไมไดดำเนินกิจกรรม
การขายตามที่ตั้งเปาไว
3. บูรณาการกับการเรียนรูร ายรายวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และวิชา
ชองทางการจัดจำหนาย เปาหมาย 2 วิชา
ผลการดำเนินงาน ปญหาพิเศษกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
4. บูรณาการงานวิจยั จากการบริการ
วิชาการ เปาหมาย 1 เรื่อง ผลการ
ดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑมะพราว
แกวสมุนไพรโดยใชสารทดแทนความ
หวาน
5. รอยละของรายไดประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15 เปาหมาย รอยละ
15 ผลการดำเนินงาน ไมเปนไปตาม
เปาหมายเนื่องจากสถานการณโควิท
เกษตรกรทีผ่ านการอบรมแลวยังไมได
ดำเนินกิจกรรมการขายตามที่ตั้งเปาไว
6. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ10 เปาหมาย 10 ผลการ
ดำเนินงาน 10 คน
7. เกษตรกรมีรายไดเพิม่ ขึ้นไมนอยกวา
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1. การกำหนดประเด็นใน
การบริการวิชาการตองมี
การสำรวจและประเมิน
ความตองการ (needs
assessment) ของชุมชน
และศักยภาพของผู
ใหบริการวิชาการ เพื่อจะได
วางแผนการทำงานที่ตองกับ
ความตองการและใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการ
พัฒนา
2. การทำงานตองมีการ
วางแผนงานที่ดี และควรมี
แผนการบริหารความเสี่ยง
เชน การบริการวิชาการใน
ภาวะวิกฤต โควิด-19 ดังนั้น
แผนการทำงานตองยืดหยุน
ได
4. การทำงานบริการ
วิชาการควรทำงาน
สอดคลองกันทั้งสวน
นโยบายของมหาวิทยาลัย
องคการปกครองสวน
ทองถิ่น และคณะวิชา รวม
ทั้งภาคีเครือขายทุกภาคสวน
เพื่อจะไดชวยกันขับเคลื่อน
งานใหประสบผลสำเร็จไดดี
ยิ่งขึ้น

10. ปญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน
สถานการณวิกฤตโควิต-19 ทำให
เปนอุปสรรคในการลงพื้นที่และการ
รวมกลุม การทำงาน

11. ขอเสนอแนะ
11.1 ควรมีกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติโครงการใหเร็ว
ขึ้น เพื่อประโยชนในการ
ทำงานอยางเต็มเวลาใน
ปงบประมาณที่กำหนด
11.2 ควรมีระบบการเบิกจายเงินที่ถูกระเบียบและเอื้อ
ปะโยชนใหการทำงานสะดวก
ขึ้น
11.3 ควรมีระบบ
ฐานขอมูลและรูปแบบ/
แบบฟอรมการทำงานที่
สอดคลองกันในทุกสวนงาน
ของมหาวิทยาลัย เผื่อที่จะได
ลดปญหาการทำงานที่ซ้ำซอน
เชน ฝายยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น สงเสริม
วิชาการ สำนักวิจัยฯ กอง
นโยบายและแผน ควรรวมกัน
กำหนดรูปแบบฟอรม การ
จัดการฐานขอมูลที่สามารถ
นำมาใชงานรวมกันได เพื่อให
เกิดประโยชนและ
ประสิทธิภาพในการทำงาน

15% เปาหมายรอยละ 15 ผลการ
ดำเนินงาน ไมเปนไปตามเปาหมาย
เนื่องจากสถานการณโควิทเกษตรกรที่
ผานการอบรมแลวยังไมไดดำเนินกิจกรรม
การขายตามที่ตั้งเปาไว
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาชุมชนตนแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดีมรี ายได ตำบลยางหยอง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี / 600,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
1. เพื่อใหความรู สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนดานการทำ
เกษตรปลอดสารพิษ และ
สนับสนุนอาหารปลอดภัยชุมชน
โดยกระบวนการวิจยั และพัฒนา
2. เพื่อสงเสริมการจัดตั้งและการ
บริหารจัดการกลุมเกษตรกร
ปลอดสารพิษ
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเกษตรและขาวหลามยาง
หยองเพื่อเพิ่มมูลคาทางการตลาด
4. เพื่อพัฒนาชองทางสงเสริม
การตลาดผลิตภัณฑชุมชน
5. เพื่อการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายไดของ
ชุมชน

1. รายได
ชุมชนเพิ่มขึ้น
15% โดยการ
ลดรายจาย
เพิ่มรายไดจาก
การทำ
การเกษตร
ครัวเรือนและ
การรวมกลุม
เกษตรกร
ปลอดสารพิษ
สงเสริม
การตลาด
สินคาเกษตร
ชุมชน ใน
รูปแบบการ
ขายออนไลน
และออฟไลน
โดยการผัก
ปลอดสารพิษ
จัดการตลาด
ขายปลีก ขาย
ออนไลน และ
จำหนายใน
หนวยงานภาคี
เครือขาย เชน
ที่วาการอำเภอ
ทายาง
เทศบาลทายาง
โรงพยาบาลทา

ชุมชนสามารถ
จัดการตนเอง
หลังจากไดรับ
การพัฒนาและ
สงเสริมเรื่อง
เกษตรปลอด
สาร อาหาร
ปลอดภัย

เชิงปริมาณ
1. ครัวเรือนที่ไดรับการพัฒนายกระดับ
สูการเปนชุมชนตนแบบเกษตรปลอดสาร
20 ครัวเรือน
บรรลุ
อาหารปลอดภัยตำบลยางหยอง
อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. ครัวเรือนที่เขารวมโครงการทั้ง 20
ครัวเรือน สามารถยกระดับรายได
ครัวเรือน
รอยละ 60
บรรลุ (ลดรายจายครัวเรือน)
พนเกณฑความยากจน
3. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
รอยละ 10
บรรลุ
ใหกับชุมชนฐานรากตอจำนวน
นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ
4. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2 รายวิชา
บรรลุ
และยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชน
5. โครงการวิจัยและการบูรณาการ
งานวิจัย
1 เรื่อง
บรรลุ
6. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น
1 หลักสูตร
บรรลุ
7. ครัวเรือนกลุมเปาหมายทีเ่ ขารวม
โครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น

1. เกิดรายไดชุมชนเพิ่มขึ้น 15% โดยการ
ลดรายจาย เพิม่ รายไดจากการทำการเกษตร
ครัวเรือนและการรวมกลุมเกษตรกรปลอด
สารพิษ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร
ชุมชน ในรูปแบบการขายออนไลน และออฟ
ไลน โดยการผักปลอดสารพิษจัดการตลาด
ขายปลีก ขายออนไลน และจำหนายใน
หนวยงานภาคีเครือขาย เชน ที่วาการอำเภอ
ทายาง เทศบาลทายาง โรงพยาบาลทายาง
ตลาดหนองบวย รานคาชุมชน โรงเรียนบาน
ทาโล การจัดกิจกรรมทางการตลาด งานขาว
หลามยางหยอง
2. มีฐานการเรียนรูเกษตรปลอดสาร อาหาร
ปลอดภัย จำนวน 6 ฐาน ไดแก ฐานการ
เรียนรู
1) ฐานเรารักษยางหยอง
2) ฐานภูมิปญญาขาวหลามยางหยอง
3) ฐานผักปลอดสารพิษยางหยอง
4) ฐานการปุยอินทรีย ปุยหมักรักษโลก
ยางหยอง
5) ฐานแปลงนาสาธิตขาวปลอดสารพิษ
ยางหยอง
6) ฐานโคก หนอง นา ชีวิตพอดีดวยวิถี
พอเพียง
3. จัดตั้งกลุมเกษตรกร “เกษตรปลอดสาร
อาหารปลอดภัย ตำบลยางหยอง อำเภอทา
ยาง จังหวัดเพชรบุรี” เพื่อเปนตนแบบใน
การทำการเกษตรปลอดสารพิษของชุมชน
ยางหยอง โดยการสมัครใจลงมือทำเกษตร
ปลอดสารอยางจริงจัง เพื่อนำสูการขยายผล
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ยาง ตลาด
หนองบวย
รานคาชุมชน
โรงเรียนบาน
ทาโล การจัด
กิจกรรม
ทางการตลาด
งานขาวหลาม
ยางหยอง
2. ฐานการ
เรียนรูเ กษตร
ปลอดสาร
อาหาร
ปลอดภัย
จำนวน 6 ฐาน
การเรียนรู
3. กลุม
เกษตรกร
“เกษตรปลอด
สาร อาหาร
ปลอดภัย
ตำบลยาง
หยอง อำเภอ
ทายาง จังหวัด
เพชรบุรี” เพื่อ
เปนตนแบบใน
การทำ
การเกษตร
ปลอดสารพิษ
ของชุมชนยาง
หยอง โดยการ
สมัครใจลงมือ
ทำเกษตร
ปลอดสาร
อยางจริงจัง
เพื่อนำสูการ
ขยายผลใน

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

รอยละ 15
(ลดรายจาย
ครัวเรือน)
8. จำนวนผลิตภัณฑชุมชน (ขาวหลาม
ยางหยอง สินคาเกษตรปลอดสาร)
2 ผลิตภัณฑ
บรรลุ
9. ชองทาง/สื่อ การสงเสริมการตลาด
(สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ ปาย
ประชาสัมพันธ)
3
รูปแบบ
บรรลุ
10. ฐานการเรียนรูเกษตรปลอดสาร
อาหารปลอดภัย
6 ฐาน
บรรลุ
เชิงคุณภาพ
1. เกษตรกรตำบลยางหยองมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
20 ครัวเรือน
บรรลุ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
4 ไตรมาส
บรรลุ
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 (เนื่องจากเปน
การพัฒนาพื้นที่ตำบลยางหยองเปนปแรก
และสถานการณวิกฤตโควิด – 19 ทำให
การรวมกลุมกิจกรรมบางสวนไมเปนไป
ตามแผน)
7.งบประมาณ ไดรับจัดสรร 600,000
บาท เบิกจายจริง 561,792 คงเหลือ
38,208 บาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ในพื้นที่ตำบลยางหยองตอไป
4. ไดงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑขาว
หลามยางหยองที่สอดคลองกับการยอมรับ
ของตลาดเพื่อนำไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย”
5. สรางการเรียนรูในการเรียน โดย
กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการเบิกจาย
ผลการดำเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
พื้นที่ตำบลยาง
หยองตอไป
4. งานวิจัย
“การพัฒนา
ผลิตภัณฑขาว
หลามยาง
หยองที่
สอดคลองกับ
การยอมรับ
ของตลาดเพื่อ
นำไปใช
ประโยชนเชิง
พาณิชย”
กิจกรรมที่ 9 การแปรรูปสับปะรดแบบครบวงจรเพื่อเการสรางรายไดและพัฒนาสูแหลงทองเที่ยวชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ / 508,320 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1.เพื่อลดรายจาย และเพิ่มรายได กิจกรรม
ใหแกเกษตรกรชาวไรสับปะรด
พัฒนาองค
ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี
ความรูหรือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
นวัตกรรม
2.เพื่อสงเสริมการแปรรูปผลผลิต
และการใชประโยชนจากสิ่งเหลือ
ใชจากกระบวนการแปรรูปเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มใหสับปะรด
3.เพื่อพัฒนาเปนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
สับปะรดแบบครบวงจรของตำบล
วังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
4.เพื่อวิจัยและพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตและการใชประโยชนจาก
สิ่งเหลือใชของสับปะรดสู
เศรษฐกิจสรางสรรค ตำบลวังกพง
อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
5.เพื่อสงเสริมเปนศูนยเรียนรู
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
สับปะรดและเศษวัสดุเหลือใชจาก

การพัฒนาผลิตภัณฑจาก
สัปปะรด เชน โมบิเลน เสน
ใยสัปะรด

จากสถานการณืการแพรระบาดของ
โคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถลง
พื้นที่ดำเนินงานโครงการได (ในพืน้ ที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ) มีมาตรการ
ควบคุมการเขาจังหวัด ทำใหไม
สามารถจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการได

ดำเนินการปรับกิจกรรมให
สอดคลองกับสถานการณโค
วิค โดยปรับเปนการถายทอด
องคความรูผานสื่อวีดีทัศน

กิจกรรมพัฒนา
องคความรูหรือ
นวัตกรรม

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไข
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดครัวเรือน 100 ครัวเรือน ตอจังหวัด
/ ผลการดำเนินงาน 20 100 ครัวเรือน
ตอจังหวัด
- จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชน
- จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการ 8 เรื่อง
- ผลิตภัณฑทไี่ ดพัฒนา
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดำเนินงาน
(กิจกรรมพัฒนาองคความรูหรือ
นวัตกรรม) เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผล
การดำเนินงาน ไตรมาส 3
3. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร เปาหมาย 508,320 / ผลการ
ดำเนิน 150,000

508,320.00

150,000.00

** งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

สับปะรดแบบครบวงจร ของ
ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา สงผล
กระทบตอการดำเนินการในการ
เดินทางขามจังหวัด อีกทั้งมาตรการ
เครงครัดของพื้นที่ ทำให
คณะทำงานตองมีการเลื่อน ปรับ
กิจกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงานและเคารพ กฎ
ระเบียบ และมาตรการของการ
จัดการความปลอดภัยในพื้นที่เปน
สำคัญ

เนื่องดวยสถานการณทไี่ มปกติ
ทำใหการดำเนินการขับเคลื่อน
งานในพื้นที่ไมเปนไปตาม
เปาหมาย ควรมีการจัด
โครงการตอเนื่องใน
ปงบประมาณ 2565 เพื่อให
บรรลุวตั ถุประสงคของ
โครงการ

508,320 บาท เบิกจาย 150,000 บาท
คงเหลือ 358,320 บาท

กิจกรรมที่ 10 ยกระดับรายไดชุมชนบนเสนทางการเรียนรูส ูการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ชุมชนบานทุงกลาง ตำบลเขาลาน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ / 462,200 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. เพื่อสรางงาน สรางรายได
ยกระดับรายไดของครัวเรือนจาก
การทองเที่ยวชุมชนหมูบานทุง
กลาง ตำบลเขาลาน อำเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. เพื่อถายทอดองคความรูจาก
งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม สู
การยกระดับคุณภาพสินคาและ
บริการของชุมชน
3. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนใหนักศึกษาไดมสี วนรวม
ในกระบวนการพัฒนาชุมชน
4. เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว/
ศูนยเรียนรู/วิสาหกิจชุมชน
หมูบานเขาลาน อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4. เพื่อจัดทำองคความรูประเพณี
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน สู
การพัฒนาการทองเที่ยว

เสนอหัวของานวิจัยในเรื่อง การพัฒนา
บรรจุภัณฑจากใยมะพราว ชุมชนบานทุง
กลาง ตำบลเขาลาน อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

312,200.00

14,870.00 ในไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2564
คณะทำงานไดมีการดำเนินการในพื้นที่
เปาหมาย ดังนี้
1.พัฒนาวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่สูผลิตภัณฑ
ภายใตงานวิจัยการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑจากใย
มะพราว ชุมชนบานทุงกลาง ตำบลเขาลาน
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธและ
มีแผนงานการถายทอดองคความรูแ ละ
เทคโนโลยีสูชุมชน
2.ประชุมหารือวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพภูมิปญ
 ญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นเพื่อจัดทำศูนยการเรียนรูมะพราว
ครบวงจร และเนื่องจากในพื้นที่มีความเสีย่ ง
ในการจัดกิจกรรมรวมคน และตาม
มาตรการการปองกันของจังหวัด จึงไม
สามารถทำกิจกรรมโดยใชกระบวนการมี
สวนรวมได จึงมีการปรับแผนการดำเนิน
อยางกะทันหัน เปนการเก็บรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิ การสอบถามสัมภาษณรายบุคคล
โดยไมตองเดินทาง

จากการดำเนินการ
ประสานงานและรวมกัน
วางแผนขับเคลื่อนงานใน
พื้นที่ คณะทำงานไดรับ
บทเรียนในการขับเคลื่อน
งานในชุมชนบานทุงกลาง
ตำบลเขาลาน อำเภอทับ
สะแก พบวา ศักยภาพที่
สำคัญมากที่สุดในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบานทุงกลาง
ไดแก ทรัพยากรบุคคล

โครงการที่ 18 โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง และผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (ศาสตรพระราชา)
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จังหวัดเพชรบุรี / 1,275,683 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบดาน
ความรัก ความสามัคคี ความ
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง และ
ผูอื่นภายใตพื้นฐานประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
2. เพื่อนำแนวทางการพัฒนา
ชุมชนตนแบบความรัก ความ

1. เกิดชุมชน
ตนแบบการ
สงเสริมความ
รัก ความ
สามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิ

1. ประชาชนได
นำเอาหลักการ
ดำเนินชีวิตตาม
คุณลักษณะคน
ไทยที่พึง
ประสงค 4
ประการไปปรับ

1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1,275,683.00
1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เขาใจคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิ
ของตนเองและผูอื่น เปาหมาย รอยละ25
/ ผลการดำเนินงาน นักศึกษาเขารวม

102,836 บาท

โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี
ความเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง และผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ ปนประมุข จัดโครงการไป
แลว 1 ตำบล คือ ตำบลพุสวรรค
อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มี
ผูเขารวมโครงการ 100 คน โดยการใช

องคความรูที่ไดจากการ
อบรม ทำใหทราบถึงภูมิ
ปญญาที่กำลังจะกลายเปน
อดีต เนื่องจากไมมีผสู ืบทอด
ไดแก
1. วัฒนธรรมการ
ทำกลองยาว และการละเลน

ปญหาการแพรระบาดของไวรัสโค
วิด 19 ที่ทุกคนตองมีการปองกัน
และการเวนระยะหาง ตลอดการ
อบรม ทำใหจำเปนตองตัดกิจกรรม
สันทนาการบางกิจกรรมออกไป
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สามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่
ของตนเอง และผูอื่นภายใต
พื้นฐานประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ ปนประมุขไป
เผยแพรในพื้นที่ชุมชนที่มีความ
จำเปนในการพัฒนา

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
หนาที่ของ
ตนเองและ
ผูอื่น
2. เกิด
เครือขายความ
รวมมือดาน
การสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
เพื่อเสริมสราง
คุณคาและ
จิตสำนึกรัก
ทองถิ่น

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
ใชใน
ชีวิตประจำวัน
2. ประชาชนใน
ชุมชนไดใช
ประโยชน
รวมกันจาก
แหลงเรียนรูดาน
การสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
เพื่อเสริมสราง
คุณคาและ
จิตสำนึกรัก
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

โครงการรอยละ 25 ตามเปาหมายเปนที่
เรียบรอย
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
ไดรับการสงเสริมความเขาใจ ในความรัก
ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ
สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น และสมัคร
เปนจิตอาสาเพิ่มขึ้น เปาหมาย รอยละ10
/ ผลการดำเนินงาน นักศึกษาเขาสมัคร
เปนจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจ รอยละ
10
3. รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนในการ
สงเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินยั เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง
และผูอื่น ในรายวิชาอยางนอยหนึง่
กิจกรรม เปาหมาย รอยละ10 / ผลการ
ดำเนินงาน ในรายวิชาสังคมศึกษามีการ
จัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับการสงเสริม
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัยฯ ในวิชาเรียน
4. มีเครือขายหรือแหลงเรียนรูด าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อเสริมสรางคุณคาและจิตสำนึก
รักทองถิ่น เปาหมาย 16 แหลงเรียนรู /
ผลการดำเนินงาน ไดแหลงเรียนรูด าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 2 แหลงเรียนรู
5. จำนวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับ
การนอมนำพระราโชบายดานจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสูก าร
ปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
เปาหมาย 800คน / ผลการดำเนินงาน
จำนวนผูเขารวมโครงการในตำบลพุ
สวรรค อำเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี จำนวน 100 คน
6. จำนวนชุมชนตนแบบ เปาหมาย 2
ชุมชน /ผลการดำเนินงาน ไดศูนยเรียนรู

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

มาตรการเวนระยะหางหนากากอนามัยวัด
อุณหภูมิ และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
และเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 สงผลใหตองเลื่อนการจัดโครงการ
ออกไปจนกวาสถานการณจะดีขึ้น

กลองยาวของชุมชน
2. องคความรูการ
ทำบายศรีจากใบตองสด ที่มี
ผูสืบทอดเพียงคนเดียวใน
ตำบล

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ
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เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ทางวัฒนธรรมของชุมชนจำนวน 2 แหลง
เรียนรู
7. จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค
ความรู นอมนำแนวพระราชดำริ
เปาหมาย 2 เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค
ความรู / ผลการดำเนินงาน ไดองคความรู
นอมนำแนวพระราชดำริ 2 องคความรู
2. เชิงคุณภาพ เครือขายมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมรวมกัน เปาหมาย 8
เครือขาย / ผลการดำเนินงาน มีการบูร
ณาการโครงการรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 8 ตำบลใน 8 อำเภอ ของ
จังหวัดเพชรบุรี
3. เชิงเวลา 4. เชิงงบประมาณ ไดรับจัดสรร
1,275,683 บาท เบิกจายจริง 102,836
บาท คงเหลือ 1,172,847 บาท คิดเปน
รอยละ 11.84
โครงการที่ 19 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ / 159,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.เพื่อสนองพระราชดำริงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2.เพื่อบริหารจัดการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการไดตาม
เปาหมายไมนอยกวา เปาหมาย 10
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 13 กิจกรรม
2. การประชุมคณะทำงานโครงการ
อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรีจำนวน เปาหมาย 4
ครั้ง ผลการดำเนินงาน ไมบรรลุเปาหมาย
3. การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละคาเปาหมาย รอยละ
80 ผลการดำเนินงาน รอยละ 86

ดำเนินการพิจารณาโครงการปงบประมาณ
2564 เพื่อปรับแกไขใหสอดคลองในการ
ดำเนินของมหาวิทยาลัย จากแผนปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2564 จำนวน 16 โครงการ
หลังจากการพิจารณาที่ประชุมไดตัด
โครงการออกจำนวน 3 โครงการ เนื่องจาก
โครงการทั้ง 3 โครงการนีม้ ีการดำเนินงานใน
พื้นที่ชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งอยูในชวงการ
แพรระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีการปรับ
โครงการใหม 2 โครงการ ซึ่งดำเนินงานใน
พื้นที่วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี โดยสรุปโครงการทีด่ ำเนินการ
ทั้งหมด 15 โครงการ โดยใหผูรับผิดชอบ
โครงการดำเนินการขออนุมัติดำเนินการ
ในชวงไตรมาส 1 – ไตรมาส 2 มีโครงการที่
ขออนุมัติและดำเนินการแลว 13 โครงการ
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เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

เปนการเผยแพรงาน
กิจกรรม และประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ หา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปญหาเนื่องจากกอนหนานี้
มหาวิทยาลัยอัพเดตซอฟเวอรกลาง
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงทำให
ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถ
ดำเนินการใดๆ ไดในเว็บไซต
http://rspg.pbru.ac.th/index.ph
pได

ขอเสนอแนะ

อีก 2 โครงการยังไมไดขออนุมัตดิ ำเนินการ
การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ยังไมไดดำเนินการ และมีการประชุมคณะ
กรรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการ
ประชุมจาก อพ.สธ.สวนกลาง เนือ่ งดวย
สถานการณการแพรระบาด รอบ3 ของโรค
โควิด 19 ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทาง อพ.สธ.
จึงจัดประชุมทางไกลดวยวีดิทัศนผาน
โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันจันทรที่
11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
โดยมีนางสาวสุวรรณา ดวงงาม เปน
ผูเขารวมประชุม
-ประชุมคณะกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.ภาคกลางตอนลาง)เนื่อง
ดวยสถานการณการแพรระบาด รอบ3 ของ
โรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และ
ทางอพ.สธ.ภาคกลางตอนลาง จึงจัดประชุม
ออนไลน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา
10.00 น.-12.00 น. โดยมีอาจารย ดร.
ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และนางสาวสุวรรณา
ดวงงาม เขารวมประชุม
กิจกรรมที่ 2 เว็บไซตประชาสัมพันธโครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี / 20,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.เพื่อสนองพระราชดำริงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2.เพื่อบริหารจัดการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. โครงการ/กิจกรรมภายใตงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เชน ขาวประชาสัมพันธ ขาว
กิจกรรม เปาหมาย อยางนอย 6
โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 1
งาน ขาวกิจกรรม 2 กิจกรรม ปญหา/
อุปสรรค ปญหาเนื่องจากกอนหนานี้

ผูรับผิดชอบโครงการดำเนินการอัพเดตงาน
กิจกรรม และขาวประชาสัมพันธลงเว็บไซต
http://rspg.pbru.ac.th/index.php
จำนวน 3 กิจกรรม และมีการเผยแพร
กิจกรรมในชองทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ไดแก
facebook
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มหาวิทยาลัยอัพเดตซอฟเวอรกลางของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงทำใหผูรับผิดชอบ
โครงการไมสามารถดำเนินการใดๆ ไดใน
เว็บไซต
http://rspg.pbru.ac.th/index.phpได
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 3.5 ไมบรรลุผลการ
ดำเนิน
3. สามารถนำความรูไ ปใชประโยชนไม
นอยกวารอยละ 3.5 ไมบรรลุผลการ
ดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 การใชประโยชนจากละมุดพันธุมะกอก ในอำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี / 93,900 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจาก
ละมุดพันธุมะกอก ในพื้นที่อำเภอ
บานลาด จังหวัดเพชรบุรี

1. ผลิตภัณฑทไี่ ดจากละมุด คาเปาหมาย
2 ผลิตภัณฑ ผลการดำเนินงาน 2
ผลิตภัณฑ ไดแก ละมุดอบแหง และ
ไอศกรีมละมุด
2. การขยายพันธุละมุดพันธุมะกอกไม
นอยกวา คาเปาหมาย 100 คน ผลการ
ดำเนิน มากกวา 100 ตน ดังนี้ 1.กิ่งตอน
จำนวน 20 ตน 2. กิ่งที่ไดจากการเสียบ
ยอด 6 กิ่ง ตนตอละมุดพันธุกระสวย
มาเลย ที่ไดจากการเพาะเมล็ด 250 ตน
(สำหรับการเปลี่ยนยอด)

มีการดำเนินการใน 2 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปละมุดพันธุมะกอก
เนื่องจากละมุดมีผลผลิตเปนชวงฤดูกาล จึง
ไดทำการรวบรวมผลละมุด ปอกและแชแข็ง
ไว สำหรับการแปรรูป
1. การทำละมุดอบแหง ไดทำการอบโดย
แบงเปนชิ้น 2 ขนาด ขณะนี้อยูระหวางการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑสำหรับบรรจุละมุด
อบแหง
2. ไอศกรีมละมุด เปนไอศกรีมกะทิ ไดทำ
การทดสอบสูตรและอัตราสวนของเนื้อ
ละมุดที่เหมาะสมแลว ขณะนี้อยูระหวางการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑสำหรับไอศกรีมละมุด
นอกจากนี้ ยังไดมีการทดลองทำละมุดกวน
และไซรัปจากละมุดดวย แตยังไมไดวิธีการที่
เหมาะสม

1. การขยายพันธุละมุดทำได
ยาก เนื่องจากละมุดเปนพืช
ที่มียางมาก การตอนกิ่งตอง
ใชเวลานาน ประมาณ 4-5
เดือน และอัตราการเกิดราก
นอย ทำใหกิ่งพันธุที่ไดจาก
การตอนมีราคาแพง การ
เพาะเมล็ดจะเกิดการกลาย
พันธุ จึงไดวางแผน
ขยายพันธุโดยการเสียบยอด
แทน นอกจากนี้ยังทำการ
รวบรวมพันธุละมุดพันธุอื่น
ๆ ดวย
2. ละมุดเปนผลไมประเภท
Climacteric ที่เมื่อเกิดการ
สุกแลว จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
กิจกรรมที่ 2 การขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณ ไมสามารถเก็บรักษาไดนาน
ละมุดพันธุมะกอก
จึงตองมีการศึกษาเรื่องกาาร
1. จัดซื้อตนละมุดพันธุมะกอกที่ไดจากการ แปรรูปละมุดดวย
ตอน จำนวน 20 กิ่ง เพื่อปลูกไวที่ศูนย
เรียนรูเ กษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขตโปงสลอด จำนวน 10 ตน และ

1. การจัดหากิ่งพันธุเพื่อการรวบรวม
และปลูกเพิ่ม ทำไดยาก เนื่องจากไม
คอยมีจำหนาย จะตองขยายพันธุเอง
ซึ่งใชเวลานาน
2. ผลผลิตละมุดมีเปนฤดูกาล
กิจกรรมทีต่ องใชผลสดในการแปร
รูป จึงทำไดยาก
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สวนที่เหลือรวบรวมไวในแปลงทดลองของ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. ทำการเพาะเมล็ดละมุดพันธุกระสวย
มาเลย เพื่อใชสำหรับเปนตนตอในการเสียบ
ยอดละมุดพันธุมะกอก โดยพบวา มีอัตรา
การงอก 98- 100% ใชเวลาในการงอก
ประมาณ 2 -4 สัปดาห ขณะนี้มีตน ตอละมุด
พันธุกระสวยมาเลย ที่ไดจากการเพาะเมล็ด
จำนวน 250 ตน
3. มีการรวบรวมละมุดพันธุอื่น ๆ เชน
ละมุดกระสวยมาเลย ละมุดสีดาเพื่อการ
อนุรักษดวย
ขณะนี้อยูระหวางการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
สำหรับละมุดที่แปรรูป ไดแก ละมุดอบแหง
และไอศกรีมละมุด
กิจกรรมที่ 4 การปลูกเลีย้ งพืชวงศขิง เพื่อการอนุรักษขยายพันธุเปนไมประดับและนำคืนสูปา / 65,400 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เพื่อปลูกและขยายพันธุเ พิ่ม
จำนวนในการนำปลูกคืนสูปา
วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

1. เพิ่มปริมาณ/จำนวนตนพืชวงศขิงขา
ดวยการปลูกและขยายพันธุ เปาหมาย ไม
นอยกวา 500 กระถาง ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการขายพันธุเพิ่มจำนวนพืชวงศขิง
6 ชนิด ไดแก กระเจียวขาว กระเจียวขาว
ปากเหลือง วาหาวนอน กระทือลิง
จำนวน 300 กระถาง เปราะปาใบลาย
ดอกขาว และเปราะใหญ จำนวน 250
กระถาง -และดำเนินการขายพันธุพืชวงศ
กลวยไม 1 ชนิด ไดแก หมูกลิ้ง จำนวน
250 กระถาง ปญหา/อุปสรรค –
2. จำนวนชนิดของพืชวงศขิงขาที่นำไปทำ
ไมประดับจำนวน เปาหมาย 2 ชนิด ผล
การดำเนินงาน พืชวงศขิงที่นำไปทำไม
ประดับไดจำนวน 2 ชนิด ไดแก
กระเจียวขาว และวานหาวนอน

จากการดำเนินงานพืชวงศขิง เปนพืชที่มี
หัวอาหารสะสมชวงฤดูหนาวจะมีการพักตัว
และชวงเดือนเมษายน 2564 ที่ผานมา มีฝน
ตกหลายครั้ง ทำใหพืชทั้งสองวงศนี้มีการ
แตกตนขึ้นใหมไดเร็วกวาปกติ ผูร บั ผิดชอบ
โครงการจึงไดดำเนินการขายพันธุเพิ่ม
จำนวนพืชวงศขิง เพื่อไวเปนแมพันธุสำหรับ
ขยายเพิ่มเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ปา วิทยา
เขตโปงสลอด ซึ่งมี 4 ชนิด ไดแก กระเจียว
ขาว กระเจียวขาวปากเหลือง วาหาวนอน
กระทือลิง จำนวน 300 กระถาง เปราะปา
ใบลายดอกขาว และเปราะใหญ จำนวน
250 กระถาง พืชวงศกลวยไม ไดดำเนินการ
ขายพันธุเพิ่มจำนวน เพื่อไวเปนแมพันธุ
สำหรับขยายเพิ่มเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ปา
วิทยาเขตโปงสลอด ซึ่งมี 1 ชนิด ไดแก หมู
กลิ้ง จำนวน 250 กระถาง ซึ่งหลังจากได
ตนพันธุแลวไดดำเนินการขยายตนกลาที่
นำไปปลูกคืนสูปา โดยปลูกคืนในพื้นที่สวน

1. เปนการรวบรวมและเก็บ
รักษาพืชวงศขิง และ
กลวยไมที่อยูในพื้นที่ปา
วิทยาเขตโปงสลอด ไมให
สูญพันธุ
2. เปนแหลงศึกษาหาความรู
จากผูที่สนใจ
3. พืชวงศขิง และวงศ
กลวยไมที่พบในพื้นที่
สามารถนำไปตอยอดในการ
ใชประโยชนในดาน อาหาร
สมุนไพร และไมประดับ
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1. การผลิตแยมตาลโตนด
ตองใชเนื้อตาลสุกผสมกับลูก
ตาลออนเพื่อใหมีปริมาณ
เนื้อผลไมไมต่ำกวารอยละ
30 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 213
เรื่องแยม เยลลี่ และมาร
มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท
2. การใชเนื้อตาลสุกผลิต
แยม ตองนำผลตาลแชอิ่ม
อยางนอย 1 คืน เพื่อลด
ความขม
3. แยมตาลโตนดมีการ
เปลี่ยนสีตามระยะเวลาการ
เก็บรักษาเนื่องจากการ
สลายตัวของแคโรทีนอยด

ไมมเี ครื่องปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูง
สำหรับตัวอยางปริมาณมาก และตึก
คณะเปดถึง 17.00 น. ทำใหไม
สามารถทำการทดลองตอเนื่อง ผล
การทดลองคลาดเคลื่อน

ใหอาจารยทุกคนในคณะฯ ถือ
กุญแจโดยคณะฯ ทำระบบ
การลงชื่อเขา-ออกคณะฯ นอก
เวลาราชการ แทนการปดนอก
เวลาราชการ

พฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขตโปงสลอด ในการปลูกครัง้ นี้มี 2
พื้นที่ คือ ปลูกในแปลงรวบรวม และปลูก
ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร โดยมีจำนวนตน
กลาที่จะนำไปปลูกทั้ง ทั้ง 6 ชนิด จำนวน
รวมทั้งหมด 420 ถุง และพืชวงศกลวยไม 1
ชนิด จำนวน 50 กระถาง จะดำเนินการ
ปลูกในพื้นที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแยมเนื้อตาลสุกที่มีใยอาหารและสารแคโรทีนอยดสูง / 150,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.ศึกษาอัตราสวนของเนื้อตาลสุก
และผลไมอื่นที่เหมาะสมในการ
พัฒนาแยมจากเนื้อตาลสุก
2.เพื่อศึกษาอัตราสวนของเพกทิน
และน้ำตาลที่เหมาะสมในการทำ
ใหเกิดเจลในแยมจากเนื้อตาลสุก
3.เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษา
และบรรจุภณ
ั ฑที่เหมาะสมในการ
เก็บรักษาและขายแยมจากเนื้อ
ตาลสุก

1. ไดผลิตภัณฑแยมเนื้อตาลสุก เปาหมาย
1 ผลิตภัณฑ ผลการดำเนินงาน 1
ผลิตภัณฑ ปญหา/อุปสรรค เนื้อตาลสุกไม
มีตลอดป
2. ไดกรรมวิธีการผลิตแยมจากเนือ้ ตาล
สุก เปาหมาย 1 กรรมวิธี ผลการ
ดำเนินงาน 1 กรรมวิธี ปญหา/อุปสรรค
ไมมเี ครื่องปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูง
สำหรับตัวอยางปริมาณมาก และตึกคณะ
เปดถึง 17.00 น. ทำใหไมสามารถทำการ
ทดลองตอเนื่อง ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน

1. ผลการศึกษาปริมาณเนื้อตาลสุกและลูก
ตาลออนเพื่อผลิตแยม
- ปริมาณเนื้อตาลสุกและลูกตาลออนที่
เหมาะสมในการผลิตแยมคือ ตองใชเนื้อตาล
สุกรอยละ 50 และลูกตาลออนรอยละ 50
ของปริมาณเนื้อผลไมทั้งหมด
2. ผลการศึกษาปริมาณเพกตินที่เหมาะสม
ในการผลิตแยม
- ปริมาณเพกตินที่เหมาะสม คือ รอยละ
0.2 ของน้ำหนักแยมทั้งหมด
3. ผลการศึกษาปริมาณกลูโคสไซรัปที่
เหมาะสมในการผลิตแยม
- ปริมาณกลูโคสไซรัปทีเ่ หมาะสมในการ
ผลิตแยม คือ รอยละ 3 ของน้ำหนักแยม
ทั้งหมด
4. ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาและบรรจุ
ภัณฑแยมที่เหมาะสม
- การเสื่อมเสียของแยมเกิดจากการ
เปลี่ยนสีของแยมเนื่องจากการสลายตัวของ
แคโรทีนอยด การทดลองเก็บรักษาแยมใน
กลองพลาสติก PP เปรียบเทียบกับเก็บใน
ซอง PP ที่อุณหภูมิหองแบบมีแสงสวางใน
เวลากลางวัน พบวาสีแคโรทีนอยดในแยมที่
เก็บรักษาในซอง PPสลายตัวเร็วกวาเก็บ
รักษาในกลอง PP โดยสีแคโรทีนอยด
สลายตัวรอยละ 50 หลังจากเก็บรักษานาน
1 เดือน

56

วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการเบิกจาย
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
กิจกรรมที่ 6 สำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุปูชายฝงทะเลและริมฝงน้ำที่ตดิ ทะเลจังหวัดเพชรบุรี / 61,800 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อสนองพระราชดำริตาม
1. มีความหลากหลายของพันธุสตั วน้ำ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
กลุมปู บริเวณชายฝงทะเล จังหวัด
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
เพชรบุรีมากกวา เปาหมาย 90 ชนิด ผล
การดำเนินงาน พบทั้งสิ้น 104 ชนิด
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
2. หนังสือความหลากหลายของชนิดพันธุ
ราชกุมารี
ปูชายฝงทะเลและริมฝงน้ำที่ติดทะเล
2. เพื่อศึกษาสำรวจ และรวบรวม
จังหวัดเพชรบุรีจากการสำรวจ เปาหมาย
ชนิดพันธุของสัตวน้ำกลุมปูบริเวณ
50 เลม ผลการดำเนินงาน อยูระหวาง
ชายฝงของจังหวัดเพชรบุรี
การขออนุมัติโครงการ ปญหาเนื่องจาก
3. เพื่อเผยแพรขอมูลชนิดพันธุ
ตองทำการตรวจสอบความถูกตองของ
สัตวน้ำกลุม ปู บริเวณชายฝงทะเล
ขอมูลที่ไดจากการสำรวจ ใหเปนไปตาม
จังหวัดเพชรบุรีแกสาธารณชน
หลักการทางอนุกรมวิธาน
และผูส นใจในรูปแบบหนังสือ
3. โปสเตอรเผยแพรประชาสัมพันธชนิด
และแผนโปสเตอร
พันธุปูที่สำรวจพบ เปาหมาย 50 แผน
4. เพื่อจัดทำหลักสูตรทองถิ่น
4. เผยแพรผลการดำเนินงานอยางนอย
เรื่องการศึกษาชนิดพันธุปูชายฝง
เปาหมาย 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน ยัง
จังหวัดเพชรบุรี5.ตัวชี้วัด
มิไดทำการเผยแพร
เปาหมาย และผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 8 รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมกลวยไม / 200,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรม รวบรวมและอนุรกั ษ
พันธุกรรมกลวยไม "เพื่อสนอง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
วัตถประสงค
1.เพื่ออนุรักษพันธุกรรมกลวยไม
และบูรณาการใชประโยชนในการ
เรียนการสอน
2.เพื่อใหมีพันธุกรรมกลวยไม
สำหรับการวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.เพื่อปลูกเลีย้ งในสวน
พฤกษศาสตรเพชรวนาลัย ใหเปน
แหลงศึกษาเรียนรูแกนักเรียน
นักศึกษา บุคลากรและชุมชน

ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงาน
1. ขยายพันธุตนกลากลวยไมหมูกลิ้ง
(Eulophia andamanensis Rchb.f.)
เพิ่มเติมจากปงบประมาณที่ผานมา ใหได
อยางนอย 500-1,000 ตน / ผลการ
ดำเนินงานดำเนินการขยายพันธุกลา
กลวยไมหมูกลิ้ง (Eulophia
andamanensis Rchb.f.) 500-100 ตน
นำไปปลูกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวิทยาเขต
โปงสลอด เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไม
สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไวได
2. รวบรวมพันธุกรรมกลวยไมใกลสูญพันธุ
หายาก หรือมีแนวโนมใกลสูญพันธุ เพื่อ
อนุรักษในโรงเรือนและ/หรือปลูกเลี้ยงใน
สวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย อยางนอย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ไดดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้น และจัดทำโครง ไดพบชนิดของปูชายฝงทะเล
รางหนังสือแลวเสร็จ และอยูร ะหวางการ
เพิม่ ขึ้นจากปที่แลว 1 ชนิด
ตรวจสอบความถูกตอง และ จัดขออนุมัติ
งบประมาณ เพื่อจัดทำรูปเลม และแผน
โปสเตอรประชาสัมพันธ

200,000.00

200,000.00 ผลที่ไดรับจากการดำเนินโครงการ
ขยายพันธุกลวยไมพรรณหายากและขยาย
พันธุสูปาธรรมชาติ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับจากการดำเนิน
กิจกรรม องคความรูเรื่อง
ขยายพันธุกลวยไมพรรณหา
ยากและขยายพันธุสูปา
ชุมชน และนำความรูไ ป
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาตาง เชน
พฤกษศาสตร /การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช /การ
วิจัยชีววิทยา / พืชพรรณ
เพื่อชีวิต / การสำรวจและ
การเก็บรวบรวมพันธุ
สิ่งมีชีวิตในทองถิ่น

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณของภาวะโรค
ระบาด ทำใหการออกศึกษาสำรวจ
ตองดำเนินการอยางระมัดระวัง และ
ยังมีผลตอการติดตอประสานงานกับ
พื้นที่ และการจัดทำหนังสือ

กิจกรรม รวบรวมและอนุรักษ
พันธุกรรมกลวยไม "เพื่อสนอง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
วัตถประสงค
1.เพื่ออนุรักษพันธุกรรมกลวยไม
และบูรณาการใชประโยชนในการ
เรียนการสอน
2.เพื่อใหมีพันธุกรรมกลวยไมสำหรับ
การวิจัย บริการวิชาการและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.เพื่อปลูกเลีย้ งในสวนพฤกษศาสตร
เพชรวนาลัย ใหเปนแหลงศึกษา
เรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา
บุคลากรและชุมชนใกลเคียง รวมถึง
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
ใกลเคียง รวมถึงนำกลับคืนสู
ธรรมชาติ และชุมชนตอไป

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

15 ชนิด อยางนอย 15 ชนิด / ผลการ
ดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไม
สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไวได

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

นำกลับคืนสูธรรมชาติ และชุมชน
ตอไป

3. รายงานผลการดำเนินงาน 1 เลม ผล
การดำเนินงาน กำลังดำเนินการจัดทำ
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไมสามารถ
ดำเนินการตามแผนที่วางไวได
4. นำกลวยไมหมูกลิ้ง (Eulophia
andamanensis Rchb.f.) ที่ไดจากการ
ขยายพันธุคืนสูปาชุมชน/ปาธรรมชาติ
อยางนอย 500-1000 ตน ผลการ
ดำเนินงาน นำกลวยไมหมูกลิ้ง
(Eulophia andamanensis Rchb.f.) ที่
ไดจากการขยายพันธุคืนสูปาชุมชนโปง
สลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏวิทยาเขตโปง
สลอด เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไม
สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไวได
5. รายวิชาที่นำขอมูลการศึกษามาบูรณา
การกับการเรียนการสอน 1 รายวิชา /
ผลการดำเนินงาน นำองคความรูมาบูรณา
การกับรายวิชาพฤกษศาสตร /การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช /การวิจยั ชีววิทยา /
พืชพรรณเพื่อชีวิต / การสำรวจและการ
เก็บรวบรวมพันธุส ิ่งมีชีวิตในทองถิ่น
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไมสามารถ
ดำเนินการตามแผนที่วางไวได
กิจกรรมที่ 9 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญของตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรเี พื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑ / 150,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 2. เพื่อการศึกษาและ
วิเคราะหสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่สำคัญของตาลโตนดจังหวัด
เพชรบุรีเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
3. เพื่ออนุรักษ และใชประโยชน
จากตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรี

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงาน
1. งานวิจัยการศึกษาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่สำคัญของตาลโตนดจังหวัด
เพชรบุรี อยางนอย 1 เรื่อง "งานวิจัยเรื่อง
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญของ
ตาลโตนด เชน ความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระจากชอดอกตาล (Borassus
flabellifer L.)
The Antioxidant Activities of
Borassus flabelliferL. Inflorescence
ในหองปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โคโคนา 2019 ทำใหการดำเนินการไม
เปนไปตามแผนงาน

งบประมาณ

150,000.00

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

150,000.00 องคความรูเรื่อง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
สำคัญของตาลโตนด เชน ความสามารถใน
การตานอนุมลู อิสระจากชอดอกตาล
(Borassus flabellifer L.) The
Antioxidant Activities of Borassus
flabelliferL. Inflorescence ใน
หองปฏิบัติการ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

องคความรูเกี่ยวกับฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่สำคัญของ
ตาลโตนด 1 องคความรู
องคความรูเรื่องตาลโตนดใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จาก
สถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโคโคนา 2019 ทำ
ใหการดำเนินการไมเปนไป
ตามแผนงาน

2. ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากตาล อยาง
นอย 1 ผลิตภัณฑ ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการพัฒนาและผลิตชาจากตาล
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โคโคนา 2019 ทำใหการดำเนินการไม
เปนไปตามแผนงาน
3. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 50
คน
4. นำผลการวิจัยและการศึกษาสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญของตาลโตนด
จังหวัดเพชรบุรีมาบูรณาการกับรายวิชา
ชีววิทยา 1 และ ชีววิทยา 2 ผลการ
ดำเนินงาน จากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโคนา 2019 ทำใหการ
ดำเนินการไมเปนไปตามแผนงาน
5.ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนำความรูไป
ใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80 อยู
ในระหวางการประเมินผล จาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโค
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1. สนองพระราชดำริดานการอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยการ
อนุรักษและการใชประโยชนจากขาวหอม
พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
2. ไดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพทีไ่ ดจากขาวหอม
ใบเตยซึ่งเปนขาวหอมพื้นเมืองจังหวัด
เพชรบุรี เปนการพัฒนาพันธุขาวพื้นเมือง
และเพิ่มมูลคาใหกับทรัพยากรทองถิ่น และ
สามารถพัฒนาเปนเอกลักษณขาวพื้นถิ่น
และนอกจากนี้การถายทอดองคความรูและ
เผยแพรขอมูลสูชุมชนในพื้นที่เพื่อเปนการ
สงเสริมและอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง
เพชรบุรีใหคงอยูและสามารถนำขอมูลไปตอ
ยอดงานวิจัยดานอื่นๆ ตอไป

วิธีการแปรรูปจากตนออน
ขาวหอมใบเตย เปน
เครื่องดื่มสุขภาพ และการ
ทำแพคเกจจิ้ง เพื่อเพิ่ม
มูลคา และสามารถสงเสริม
เปนอาชีพ หรือรายไดเสริม
ใหกับชุมชนตอไปได

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

นา 2019 ทำใหการดำเนินการไมเปนไป
ตามแผนงาน
6.จำนวนชุมชนที่ไดรับประโยชน ชุมชน
ถ้ำรงค และชุมชนนาวุง ดำเนินการนำ
ความรูที่ไดรับไปถายทอดสูชุมชน จาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโค
นา 2019 ทำใหการดำเนินการไมเปนไป
ตามแผนงาน
7. พืชทองถิ่นที่ไดรับการขยายพันธุ
ตาลโตนด พืชทองถิ่นที่มีการขยายพันธุ
คือตาลโตนดในพืนที่ถ้ำรงคและนาวุง จาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโค
นา 2019 ทำใหการดำเนินการไมเปนไป
ตามแผนงาน
กิจกรรมที่ 10 การแปรรูปและพัฒนาพันธุขาวหอมพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี / 155,000 / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพจากขาวพันธุหอม
ใบเตย เพื่ออนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี

1. ผลิตภัณฑทไี่ ดจากขาวหอมพื้นเมือง " 155,000.00
อยางนอย 2 ผลิตภัณฑ "-อยูในระหวาง
ดำเนินงาน
-ไดดำเนินการปลูกเพื่อขยายเมล็ดพันธุ
ขาวหอมใบเตย เพื่อใหมีเมล็ดเพียง
พอที่จะนำมาเพาะตนกลาขาวเพื่อแปรรูป
เปนผลิตภัณฑเครื่องดื่ม และผงสกัดจาก
ตนออนขาวหอม
-ไดดำเนินการเพาะตนออนขาวหอม
พื้นเมืองเพื่อแปรรูปเปนเครื่องดืม่ และ
เตรียมสารสกัดจากตนออนขาวหอมเพื่อ
สกัดแบบ spray dry สงตัวอยางตรวจ
วิเคราะหสารอาหารทีส่ ำคัญ
2. ผลิตภัณฑพรอมแพคเกจจิ้ง ทั้ง 2
ผลิตภัณฑ " จำนวนอยางนอย 100 ชิ้น/
ผลิตภัณฑ -กำลังอยูในระหวางขั้นตอน
ออกแบบแพคเกจจิ้งเพื่อบรรจุภัณฑทั้ง 2
ผลิตภัณฑ
3. มีการเผยแพรผลการดำเนินงาน เชน
อบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี

146,550.00
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การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวหอม หรือ
มีการประชุมเพื่อนำขอมูลสูชุมชนหรือ
กลุมเปาหมาย หรือเขารวมจัดนิทรรษการ
หรือเผยแพรขอมูลผานสื่อ อินเตอรเน็ต
ออนไลน เปนตน" อยางนอย 1 ครั้ง ยังไม
มีการเผยแพรขอมูล
4.บูรณาการในรายวิชา จำนวน 1-2
รายวิชา ยูรณาการเรียนการสอนใน
รายวิชาหลักชีววิทยา สงรายงาน
กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาแผนดับกลิ่นที่ไมพึงประสงคจากวัสดุเหลือทิ้งจากตาล จังหวัดเพชรบุรี / 130,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

1.เพื่อสรางผลิตภัณฑและพัฒนาบรรจุ
130,000.00
130,000.00
รอผลการดำเนินงาน
ภัณฑแผนกับกลิ่นทีไ่ มพึงประสงคจาก
วัสดุเหลือทิ้งจากตาล จำนวนชุมชน
เปาหมาย 1 ชุมชน บรรลุ
2. ผลิตภัณฑตนแบบแผนดับกลิ่นฯ 2
ผลิตภัณฑ บรรลุ
3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 รอผลการ
ดำเนินการ
4. โครงการสำเร็จตามระยะเวลา ภายใน
ไตรมาศที่ 4 บรรลุ
5. ตนทุน 130,000 บาท ไมนอยกวารอย
ละ 80 รอผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากเนือ้ ตาลรวมกับชุมชนใน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี / 70,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 2. เพื่อสรางผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพจากตาลโตนด และ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ

1. จำนวนชุมชนเปาหมาย (ชุมชนบาน
โปงสลอด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี) 1
ชุมชน อยูระหวางดำเนินการ และจะ
ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วเพื่อสุขภาพ
จากเนื้อตาล” แกชุมชน ณ ชุมชนโปง
สลอด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี ในวันที่ 26
และ 28 ก.ค. 2564 ไมมี
2. ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจาก
เนื้อตาล 100 ชิ้น ไดพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากเนื้อตาล
ไดแก ขาวแตนเนื้อตาลสุก และคุกกี้เนื้อ

70,000.00

70,000.00 ไดการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วเพื่อ
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ
สุขภาพจากเนื้อตาลและถายทอดองคความรู ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
แกชุมชนใน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
จากเนือ้ ตาล
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ตาลสุก และจะดำเนินกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบ
เคี้ยวเพื่อสุขภาพจากเนื้อตาล” แกชุมชน
ณ ชุมชนโปงสลอด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
ในวันที่ 26 และ 28 ก.ค. 2564 ไมมี
3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 จะดำเนินกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วเพื่อสุขภาพจาก
เนื้อตาล” แกชุมชน ณ ชุมชนโปงสลอด
อ.บานลาด จ.เพชรบุรี ในวันที่ 26 และ
28 ก.ค. 2564
กิจกรรมที่ 13 ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย / 150,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2.เพื่อสรางสวนพฤกษศาสตรทไี่ ด
มาตรฐานสำหรับการจัดการเรียน
การสอน การวิจยั และบริการ
วิชาการ
3. เพื่อใหมีสวนพฤกษศาสตรที่ได
มาตรฐานสำหรับการวิจยั บริการ
วิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. ปายชื่อพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร 150,000.00
เพชรวนาลัย ปายพรรณไม 50 ปาย
ดำเนินการจัดทำปายพรรณไมชนิดตางๆ
ในสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย จำนวน
50 ปาย เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหไม
สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไวได
2. จำนวนผูเขาเยีย่ มชมสวนพฤกษศาสตร
เพชรวนาลัย ไมนอยกวา 50 คน
เนื่องจากสถานการณโการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหไมสามารถเปด
ใหมีผูเขาชมสวนพฤกษศาสตรเพชร
วนาลัยได จึงนำความรูเรื่องพรรณไมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนออนไลน
ในรายวิชา ชีววิทยา และ พฤกษศาสตร
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา2019 ทำใหๆไมสามารถ
ดำเนินการตามแผนที่วางไวได
3. มีพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร กลุม
พืชไมมีทอลำเลียง พืชมีทอทำเลียงไร
เมล็ด พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก 4
กลุม ดำเนินการจัดซื้อพรรณไมลมุ พืชไมมี
ทอลำเลียง พืชมีทอทำเลียงไรเมล็ด พืช

150,000.00

ปรับปรุงและพัฒนาสวนพฤกษศาสตรเพชร
วนาลัยโดยการจัดตกแตงตนไม จัดหาพรรณ
ไมประเภทตางๆ มาปลูกในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตรเพชรวนาลัยเพื่อปนแหลง
เรียนรูส ำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคล
ทั่วๆๆป ชนิด ประเภท พรรณไมตา งๆ บาง
ชนิดเปนพรรณไมหายาก เพื่อเปนแหลง
เรียนรู
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ไดองคความรูที่สามารถ
นำไปใชประโยชนกับการ
เรียนการสอนเมล็ดพันธุมุ ี
อัตราการงอกแตกตางกัน
บางชนิดไมงอก และบาง
ชนิดตองใชระยะเวลาการ
งอกคอนขางนาน บางชนิดมี
อัตราการเติบโตเร็วและบาง
ชนิดคอนขางชา

1. เพื่อจัดเก็บและรวบรวมเมล็ด
พันธุไมเดนในพื้นที่ปาโปงสลอด
2. เพื่อศึกษาและติดตามการงอก
ของเมล็ดพันธุไมเดนในปาโปงสสอด
3. เพื่อการศึกษาและเรียนรูพันธุพืช
ของนักศึกษาในปาเพื่อการอนุรักษ

ขอเสนอแนะ

เมล็ดเปลือย และพืชดอก มาปลูกใน
พื้นที่บริเวณโดยรอบสวนพฤกษศาสตร
เพชรวนาลัย เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหๆ
ไมสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไวได
4. เสนทางเดินภายในสวนพฤกษศาสตร
เพชรวนาลัยตอแยกออกมาจากเสนทาง
หลักเดิมเพื่องายตอการเขาถึง 1 ทางเดิน
ดำเนินการจางจัดทำทางเดินโดยรอบ
บริเวณสวนพฤกษศาสตรเพชรวนาลัย
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา2019 ทำใหๆไมสามารถ
ดำเนินการตามแผนที่วางไวได
5. ปรับภูมิทัศนสวนพฤกษศาสตรเพชร
วนาลัยบริเวณดานขางตึก 1 แหง จัดทำ
สวนหยอมดานหนาศูนยวิทยาศาสตร
จำนวน 1 แกง เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทำใหๆ
ไมสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไวได
กิจกรรมที่ 14 การสำรวจและติดตามการงอกของเมล็ดพันธุไมเดนในพื้นที่ปาโปงสลอดเพื่อการอนุรักษ / 60,000 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. เพื่อจัดเก็บและรวบรวมเมล็ด
พันธุไมเดนในพื้นที่ปาโปงสลอด
2. เพื่อศึกษาและติดตามการงอก
ของเมล็ดพันธุไมเดนในปาโปงส
สอด
3. เพื่อการศึกษาและเรียนรูพันธุ
พืชของนักศึกษาในปาเพื่อการ
อนุรักษ

1. เชิงปริมาณ
60,000.00
- จำนวนเมล็ดพันธุไ มเดนที่พบในพื้นที่ปา
ชุมชนโปงสลอด จ.เพชรบุรี อยางนอย
รอยละ 50 ของจำนวนพันธุไมในปาชุมชน
โปงสลอด สามารถเก็บรวบรวมพันธุไมที่
พื้นที่ปาโปงสลอดไดเทาที่สามารถมัเมล็ด
พันธุที่ออกดอกผลในชวงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ไดจำนวน 20
ชนิด เปนชวงเวลาที่ไมสามารถเก็บเมลด
พันธุ เพราะไมใชฤดูกาลของไม
- การงอกของเมล็ดพันธุไมเดน ทีส่ ำรวจ
พบในพื้นที่ปาชุมชนโปงสลอด จ.เพชรบุรี
นักศึกษาไดศึกษากระบวนการเพาะและ
สังเกตุการงอกของเมล็ดพันธุไมเดนที่
สำรวจพบในพื้นที่ปาชุมชนโปงสลอด จ.
เพชรบุรี รอยละ 50 ของเมล็ดพันธุที่เก็บ

513,780.08

ไดอนุรักษพันธุกรรมพืชและฟนฟูพื้นที่ปา
ชุมชนโปงสลอด
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รวบรวมมา รอยละ 100 ของนักศึกษาชั้น
ปที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นักศึกษาไดศึกษาและเพาะ
เมล็ดพันธุและไดบันทึการงอกโดยทำเปน
โครงงานวิทยาศาสตร นักศึกษาตองเดิน
ทางเขามาทำงานในมหาวิทยาลัยคอนขาง
ลำบาก
- คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่ไดรับ
อนุมัติ 60,000 ยังดำเนินการเบิกจายไม
เสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 15 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใชปูนขาวอินทรียและปุยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปงสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 156,600 บาท / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 2.เพื่อปรับสภาพและ
ฟนฟูดินในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปง
สลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอ
บานลาด จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อนำสูตรปุยและปูนขาวไปใช
ในสวนพฤกษศาสตร ศูนยเรียนรู
เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดำริและพื้นที่ใกลเคียง

1.ปูนขาวอินทรียจากวัสดุเหลือใชทาง
156,600.00
การเกษตร เชน เปลือกไขและเปลือกหอย
และปุยชีวภาพจากมูลสัตวและมูลไสเดือน
จำนวน 2 สูตรพรอมใช ไดสูตรปุยและปูน
ขาว จำนวน 2 สูตร เนื่องจากติดปญหา
การแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหการ
วิเคราะหในหองปฏิบตั ิการทำไดยาก จึง
ทำใหผลการวิเคราะหเกิดความลาชา
2. พื้นที่ไดรับการปรับปรุงคุณภาพดิน
จำนวน 6 ไร อยูระหวางดำเนินการ รอผล
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพดิน
3. การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารหรือ
Proceeding/การนำเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
จำนวน 1 ผลงาน กำลังดำเนินการ
เนื่องจากรอผลการวิเคราะหจาก
หองปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณโค
วิด-19 ทำใหผลการทดลองใน
หองปฏิบัติการทำไดลาชา
4. ความพึงพอใจและการนำไปใช
ประโยชนของชุมชน รอยละ 80 ยังไม
สามารถดำเนินการได เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
ไมสามารถลงชุมชนได
5. จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ

96,200.00

1. ไดจำนวนสูตรปุยและปูนขาว

ไดความรูในการหมักปุย ทำ
ปูนขาว และวิเคราะหธาตุ
อาหาร
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จำนวน 1 รายวิชา มีการบูรณาการกับ
รายวิชา นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม วิจัย
วิทยาศาสตร และโครงงานวิทยาศาสตร
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
ทำใหการทดลองลาชา
6. คุณภาพของดินในพื้นที่ ไดแก ปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน (NPK) เพิม่ ขึ้น รอยละ
50 อยูระหวางดำเนินการ รอผลการ
วิเคราะหในหองปฏิบตั ิการ สถานการณ
การแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหการ
วิเคราะหผลในหองปฏิบัติการทำได
ลำบาก
โครงการที่ 24 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูด านการอานการเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหองสมุดและหองเด็กเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ / 430,000 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทำการสำรวจ ติดตามและประเมินผล ซึ่ง
สำรวจสภาพแวดลอมของหองสมุดโรงเรียน
โดย ประสานงานผานขอความกลุม ไลนและ
โทรศัพท ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 หองสมุดของไมมีการลงทะเบียน
หนังสือ
1.2 หนังสือไมตรงกับความตองการ
(หนังสือสำหรับเด็ก)
1.3 บุคลากรผูปฏิบัติงานหองสมุดขาด
ความรู และทักษะดานการจัดการและ
ดำเนินงานหองสมุด
1.4 ชั้นหนังสือทั่วไปและตูหนังสือ
พระราชทาน ไมเพียงพอ
1.5 ขาดกิจกรรมสงเสริมการอานและ
การใชหองสมุด
1.6 มียุวบรรณารักษที่มคี วามแตกตางกัน
ชวงชั้น
2. การพัฒนาหองสมุด
สำนักวิทยบริการฯ รวมกับสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรฯ
โดยมีการลงพื้นที่ไปจัดหองสมุดโรงเรียนให
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เหมาะแกการเรียนรู ซึ่งการลงพื้นที่พัฒนา
หองสมุดมีดังนี้
๑. การปรับปรุงหองสมุด สำนักวิทย
บริการฯ ไดสงบุคลากรไปชวยปรับปรุง
หองสมุด เชน การ
จัดหมวดหมูหนังสือตามหลัก
บรรณารักษศาสตร การจัดระบบชั้นหนังสือ
จัดมุมหนังสือ เปนตน ใหแกโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 โรงเรียน
ดังนี้
1. ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บานอินทรีอาสา (บานปาเกอะญอ) ตำบลปา
เด็ง อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บานคีรีลอม ตำบลชางแรก อำเภอบาง
สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานปา
หมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร
ปาละอู ตำบลหวยสัตวใหญ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3 การพัฒนาหองเด็กเล็ก
มีการจัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู
พรอมตกแตงพื้นที่ศูนยเด็กเล็ก (สาขาวิชา
ปฐมวัย คณะครุศาสตรเปนผูดำเนินการ)
4 กิจกรรมสงเสริมการอาน
มีการกำหนดตารางการสงเสริมการอานใน
การจัดกิจกรรม “สิ่งแวดลอมเพื่อการอาน”
เพื่อเปนตัวอยางในการเรียนรู การสรางองค
ความรูในเรื่องสิ่งแวดลอมเพื่อเปนการ
พัฒนาความรูของเด็กนักเรียน ครู ใน
โรงเรียน ตชด. แตเนื่องดวยภารกิจของ
โรงเรียนและ
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
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โรนา-19 จึงไมสามารถลงพื้นที่ดำเนิน
กิจกรรมได
5. การทำสื่อการเรียนการสอนในการ
สงเสริมการอาน
อยูระหวางการจางดำเนินงาน
โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะการนำเสนอสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร / 14,100 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบ
สื่อเพื่อการนำเสนอสำหรับ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร
2. เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ
สำหรับนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร

1. นักศึกษา
สาขา
คอมพิวเตอร
ชั้นปที่ 3-5
ไดรับการ
พัฒนารอยละ
>= 80
2. นักศึกษา
สาขา
คอมพิวเตอร
ชั้นปที่ 3-5
เขารวม
โครงการมี
ผลสัมฤทธิ์ดาน
การนำเสนอ
เพิ่มขึ้นรอยละ
>=80

1. นักศึกษา
สาขา
คอมพิวเตอรชั้น
ปที่ 3-5 ไดรับ
การพัฒนารอย
ละ 80
2. นักศึกษา
สาขา
คอมพิวเตอรชั้น
ปที่ 3-5 เขารวม
โครงการมี
ผลสัมฤทธิ์ดาน
การนำเสนอ
เพิ่มขึ้นรอยละ
80

1. เชิงปริมาณ
14,100.00
14,100.00
ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
- จำนวนนักศึกษาเขารวม
การพัฒนาทักษะการนำเสนอสำหรับ
เปาหมาย 60 คน ผลการดำเนินงาน 80
นักศึกษาคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี
คน
สารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำความรู
2. เชิงคุณภาพ
ไปใชในการออกแบบการนำเสนอผลงาน
- นักศึกษามีทักษะในการออกแบบสื่อ
จากการฝกประสบการในสถานศึกษา
เพื่อการนำเสนอ เปาหมาย >= 80%
ผลการดำเนินงาน รอยละ 80
3. เชิงเวลา
- ระยะเวลาในการจัดอบรม เปาหมาย
1 วัน ผลการดำเนินงาน 1 วัน
4. เชิงงบประมาณ
- สามารถใชงบประมาณจัดทำโครงการ
ตามจำนวน เปาหมาย 14100 ผลการ
ดำเนินงาน 14100 บรรลุ รอยละ 100
8. งบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน 14,100 บาท งบประมาณรายได
-- บาท เบิกจายจริง 14,100 บาท
คงเหลือ -- บาท
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการนักศึกษาครูคอมพิวเตอรและยกระดับการเรียนรูดานการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน / 84,680 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาสามารถนำความรู
ที่ไดรับไปพัฒนารูปแบบการ
นำเสนอดานงานวิจยั เพื่อ
นำเสนอในเวทีระดับชาติ

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ
โรคระบาด โควิด-19 ยังมีการ
ระบาดอยู และนักศึกษาที่เขาอบรม
บางคนขาดเครื่องมือในการทำงาน
ในการออกแบบดานการนำเสนอ

เนื่องจากสถานการณการ
ระบาด โควิ-19 ยังคงมีอยู
หากมีการใชหองปฏิบัติการ
ควรกำหนดจำนวนนักศึกษา
ในการเขาอบรม

4.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการนักศึกษาครูคอมพิวเตอร
4.2 เพื่อพัฒนาครูตนแบบดาน
งานวิชาการ
4.3 เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
การเรียนรูดานการวิเคราะหของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1. ครูตนแบบ
นวัตกร(ครู
เพชรนวัตกร)
ดานงาน
วิชาการ รอย
ละ >= 65
2. จำนวนสื่อ
หรือนวัตกรรม
ในการ

1. ครูตนแบบ
นวัตกร(ครูเพชร
นวัตกร) ดาน
งานวิชาการ
รอยละ 80
2. จำนวนสื่อ
หรือนวัตกรรม
ในการยกระดับ
การเรียนรูดาน

นักศึกษาสามารถนำความรู
ที่ไดรับไปพัฒนานวัตกรรม
ดานการยกระดับการเรียนรู
ดานการวิเคราะหของ
นักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
บทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน
เวทีระดับชาติ

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ
โรคระบาด โควิด-19 ขึ้นทำใหการ
ดำเนินการในการติดตามการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อลงสูในการนำไปใชไม
สามารถทำตอได

นักศึกษาสามารถนำผลการ
พัฒนานวัตกรรมไปปรับใชใน
การสรางสื่อการเรียนรูในชวง
การฝกปฏิบัติการสอน

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการ
ยกระดับการเรียนรูด านการคิดวิเคราะห
เปาหมาย 3 ชิ้น ผลการดำเนินงาน 5 ชิ้น
- จำนวนงานวิจัย/บทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพหรือนำเสนอในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ เปาหมาย 10
เรื่อง ผลการดำเนินงาน 10 เรื่อง
- ครูพี่เลี้ยงหรือครูประจำการมี

84,680.00

37,860.00

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการนักศึกษา
ครูคอมพิวเตอรและยกระดับการเรียนรูดา น
การวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถ
นำความรูไ ปประยุกตใชในการพัฒนา
นวัตกรรมดานการยกระดับการเรียนรูดาน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการเบิกจาย
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
ยกระดับการ การคิดวิเคราะห บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เรียนรูด านการ 5
นำเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
คิดวิเคราะห
3. จำนวน
เปาหมาย 3 เรื่อง ผลการดำเนินงาน 3
>=3
งานวิจัย/
เรื่อง
3. จำนวนสื่อ บทความวิจัยที่
- จำนวนผลงานที่ไดรับรางวัล
หรือนวัตกรรม ไดรับการตีพิมพ เปาหมาย - ผลการดำเนินงาน 6 รางวัล
หรือผลงาน
หรือนำเสนอใน 2. เชิงคุณภาพ
สรางสรรคของ เวทีระดับชาติ
- ครูตนแบบนวัตกร(ครูเพชรนวัตกร)
นักศึกษาและมี หรือนานาชาติ ดานงานวิชาการ รอยละ 65 ผลการ
เอกสารรับรอง 10 เรื่อง
ดำเนินงาน รอยละ 80
การนำไปใช
4. ครูพี่เลี้ยง
3. เชิงเวลา
ประโยชน
หรือครู
- ระยะเวลาในการจัดอบรม เปาหมาย
>=3 สื่อ/
ประจำการมี
4 วัน ผลการดำเนินงาน 4 วัน
นวัตกรรม
บทความวิจัยที่ 4. เชิงงบประมาณสามารถใชงบประมาณ
4. จำนวน
ไดรับการตีพิมพ จัดทำโครงการตามจำนวน เปาหมาย
งานวิจัย/
หรือนำเสนอใน 84,680 ผลการดำเนินงาน 37,860
บทความวิจัยที่ เวทีระดับชาติ 8. งบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ไดรับการ
หรือนานาชาติ 3 แผนดิน 84,680 บาท งบประมาณรายได
ตีพิมพหรือ
เรื่อง
-- บาท เบิกจายจริง 37,680 บาท
นำเสนอในเวที 5. จำนวน
คงเหลือ 46,880 บาท
ระดับชาติหรือ ผลงานที่ไดรับ
นานาชาติ>=1 รางวัล 6 รางวัล
0 เรื่อง
ประกอบดวย
5. ครูพี่เลี้ยง
บทความระดับ
หรือครู
ดีเดน 3 รางวัล
ประจำการมี และนำเสนอ
บทความวิจัยที่ ระดับดี 3
ไดรับการ
รางวัล
ตีพิมพหรือ
นำเสนอในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
>=3 เรื่อง
กิจกรรมที่ 3 ทักษะเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการสอนอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี AR สำหรับนักศึกษาครู / 26,600 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

การวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและบทความวิจัย โดย
ไดจำนวนบทความวิจัยหรือนวัตกรรม
จำนวน 10 เรื่อง และไดรับรางวัล 6 รางวัล
ประกอบดวย บทความระดับดีเดน 3 รางวัล
และนำเสนอระดับดี 3 รางวัล
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการนักศึกษาครู
2. เพื่อพัฒนาครูตนแบบดานการ
ออกแบบสื่อการสอน

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
1. ครูตนแบบ
นวัตกร(ครู
เพชรนวัตกร)
ดานการ
ออกแบบสื่อ
การสอน รอย
ละ >= 65
2. จำนวนสื่อ
หรือนวัตกรรม
หรือผลงาน
สรางสรรคของ
นักศึกษาและมี
เอกสารรับรอง
การนำไปใช
ประโยชน
>=3สื่อ/
นวัตกรรม

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
1. ครูตนแบบ
นวัตกร(ครูเพชร
นวัตกร) ดาน
การออกแบบสื่อ
การสอน รอยละ
80
2. จำนวนสื่อ
หรือนวัตกรรม
หรือผลงาน
สรางสรรคของ
นักศึกษาและมี
เอกสารรับรอง
การนำไปใช
ประโยชน 1
สื่อ/นวัตกรรม

ตัวชี้วัด

1. เชิงปริมาณ
- จำนวนนักศึกษาเขารวม เปาหมาย
30 คน ผลการดำเนินงาน 35 คน
2. เชิงคุณภาพ
- ครูตนแบบนวัตกร(ครูเพชรนวัตกร)
ดานการออกแบบสื่อการสอน เปาหมาย
>= 65% ผลการดำเนินงาน รอยละ 80
3. เชิงเวลา
- ระยะเวลาในการจัดอบรม เปาหมาย
4 วัน ผลการดำเนินงาน 4 วัน
4. เชิงงบประมาณ
- สามารถใชงบประมาณจัดทำโครงการ
ตามจำนวน เปาหมาย 26,600 ผลการ
ดำเนินงาน 22,400 บรรลุรอยละ 100

งบประมาณ

26,600.00

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

22,400.00 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการ
สอนอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี AR สำหรับ
นักศึกษาครู สาขาคอมพิวเตอร คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และไดมีครู
ประจำการที่เปนครูพเี่ ลี้ยงนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร เขารวมในการอบรมดวย และ
นักศึกษาสามารถนำความรูไปใชในการ
ออกแบบสื่อการสอนในรูปแบบสามมิติใน
การนำเสนอได

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

นักศึกษาสามารถนำความรู
ที่ไดรับไปออกแบบสื่อการ
สอนในรูปแบบภาพสามมิติ
เพื่อใชในการสอนนักเรียน

ระหวางดำเนินการเกิดสถานการณ
โรคระบาด โควิด-19 เริ่มมีการ
ระบาดรอบที่สาม ทำใหเปาหมาย
ของผูเขาอบรมที่เปนครูประจำการ
ไมสามารถเขารวมอบรมได

ขอเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณการ
ระบาด โควิ-19 ยังคงมีอยู
หากมีการใชหองปฏิบัติการ
ควรกำหนดจำนวนนักศึกษา
ในการเขาอบรม

โครงการที่ 30 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล (ศาสตรพระราชา)
กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล / 276,300 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
กิจกรรมยอย กิจกรรมปาชุมชนสู
การอนุรักษอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดาน
การวางแผนและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสังคมใหแกบุคลากรในจังหวัด
และองคการปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสังคมระดับตำบล
และเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่นำรอง
4. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมี

กิจกรรมที่ 2
การศึกษาดู
งานชุมชน
ตนแบบดาน
การจัดการ
และพึ่งพา
ตนเอง
ผูนำชุมชน 10
คนที่สามารถ
ถายทอด
ความรูในการ
พัฒนาปา
ชุมชนใหคนใน
ชุมชนได
กิจกรรมที่ 3
การสำรวจ

กิจกรรมที่ 2
การศึกษาดูงาน
ชุมชนตนแบบ
ดานการจัดการ
และพึ่งพา
ตนเอง
ไดผูนำชุมชนที่
ผานการศึกษาดู
งานและนำ
ความรูที่ไดรับ
มาพัฒนาปา
ชุมชน
กิจกรรมที่ 3
การสำรวจ
เสนทางเดินปา

1. เชิงปริมาณ
- แผนแมบทชุมชนระดับตำบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเสริม
เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพ
ผูนำชุมชนและคนในชุมชนเพื่อจัดการ
และพึ่งพาตนเองสอดรับกับกระแสการ
พัฒนา เปาหมาย 1 / ผลการดำเนินงาน
1
- จำนวนภาคีเครือขาย
เปาหมาย 3 / ผลการดำเนินงาน 3
- จำนวนศาสตรที่บรู ณาการที่
พัฒนาเชิงพื้นที่ เปาหมาย 2 / ผลการ
ดำเนินงาน 2
2. เชิงเวลา
- ไตรมาสในการดำเนินงาน
(กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานชุมชน

276,300.00

128,260.00

ไดแผนแมบทระดับตำบล
สถานการณโควิด-19 ทำใหการ
ของตำบลหนองกะปุ 1 แผน ดำเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแผนที่
วางไว ในบางกิจกรรมจำเปนตอง
เลื่อนออกไปกอนเพื่อใหเหมาะสม
กับสถานการณ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
รายไดเพิ่ม มีชีวิตความเปนอยูทดี่ ี เสนทางเดินปา เสนทางเดินปา
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ชุมชน
ทองถิ่นของตัวเองอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ตนแบบดานการจัดการและพึ่งพาตนเอง)
เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 3
- ไตรมาสในการดำเนินงาน
(กิจกรรมที่ 3 การสำรวจเสนทางเดินปา)
เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 3
3. เชิงงบประมาณ งบประมาณทีไ่ ดรับ
จัดสรร เปาหมาย 276,300 บาท / ผล
การดำเนินงาน 128,260 บาท
*** งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน
276,300 บาท เบิกจาย 128,260 บาท
คงเหลือ 148,040 บาท

กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ / 200,000 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดาน
การวางแผนและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสังคมใหแกบุคลากรในจังหวัด
และองคการปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสังคมระดับตำบล
และเมืองในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
3. เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่นำรอง
4. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมี
รายไดเพิ่ม มีชีวิตความเปนอยูทดี่ ี
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตัวเองอยางยั่งยืน

การอบรม
พัฒนา
ศักยภาพผูนำ
ชุมชนเพื่อการ
จัดทำแผน
แมบทระดับ
ตำบลไดผูนำ
ชุมชนที่
สามารถไป
ถายทอด
ความรูตอได
อยางนอย 30
คน

1. การอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผูนำชุมชนเพื่อ
การจัดทำแผน
แมบทระดับ
ตำบล
2. ไดผูนำชุมชน

1. เชิงปริมาณ
200,000.00
- แผนแมบทชุมชนระดับตำบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเสริม
เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพ
ผูนำชุมชนและคนในชุมชนเพื่อจัดการ
และพึ่งพาตนเองสอดรับกับกระแสการ
พัฒนา เปาหมาย 1 / ผลการดำเนินงาน
1
- จำนวนภาคีเครือขาย เปาหมาย 3
/ ผลการดำเนินงาน 3
- จำนวนศาสตรที่บรู ณาการที่พัฒนา
เชิงพื้นที่ เปาหมาย 2 / ผลการ
ดำเนินงาน 2
- รายวิชาที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน เปาหมาย 1 โครงการ / ผลการ
ดำเนินงาน 1
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดำเนินงาน
(การอบรมพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนเพื่อ
การจัดทำแผนแมบทระดับตำบล) ไตร
มาส 3 ไตรมาส 3
3. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

102,823.00

ไดแผนแมบทระดับตำบล
ของตำบลในอำเภอปราณบุรี
1 แผน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

กิจกรรมที่ 1. การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
อาหารปลอดภัยสูมาตรฐานอาหารอินทรีย
(ชุดตรวจสารพิษตกคาสำหรับผัก-ผลไม)
(ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณโควิท
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม 2564พฤษภาคม2564)
กิจกรรมที่ 2. การแปรรูปเคลผงและอบ
กรอบและถายทอดเทคโนโลยี (ยกเลิก
โครงการเนื่องจากสถานการณโควิท 17
เมษายน 2564)
กิจกรรมที่ 3.เทคนิคการขายของและตลาด
ออนไลน(ดำเนินการแลว วันที่ 23 มีนาคม
2564)

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ 1. เทคนิค/ชอง
ทางการขายของ/สินคา
ออนไลน ผาน ไลน เฟสบุคค
และการไลฟสดขายสินคา

เนื่องจากการอบรมและการ
ดำเนินการอยูในชวงสถานการณโค
วิทสงผลทำใหกิจกรรมตางๆตอง
เลื่อนและยกเลิกโครงการ สงผลให
กิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายที่
วางไว

ขอเสนอแนะ

จัดสรร เปาหมาย 200,000 บาท / ผล
การดำเนินงาน 102,823 บาท
*** งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน
200,000 บาท เบิกจาย 102,823 บาท
คงเหลือ 97,177 บาท
โครงการที่ 31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมที่ 1 การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสูมาตรฐานเกษตรอินทรียส ำหรับกลุมเกษตรอินทรียจังหวัดเพชรบุรี / 245,590 บาท /คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อสรางความมั่นคงทาง
รายไดของเกษตรกรผูทำเกษตร
อินทรีย
2. เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารสู
เชิงพานิช
3. เพื่อพัฒนากลุมเกษตร
ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อสงเสริมใหกลุมเกษตร
อินทรียจังหวัดเพชรบุรสี ามารถ
บริหารจัดการไดอยางสมดุล

1. ยกระดับคุณภาพอาหารสูเชิงพานิช
245,590.00
(เคลผงและแผน) เปาหมาย 2 ชนิด ผล
การดำเนินงาน ยกเลิกโครงการเนือ่ งจาก
สถานการณโควิท
2. บูรณาการกับการเรียนรูร ายรายวิชา
เกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย และ
วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
เปาหมาย 2 วิชา ผลการดำเนินงาน วิชา
ปญหาพิเศษทางเกษตรและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร (การอบรมเรื่องชองทาง
การตลาด)
3. ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้นรอย
ละ 15 เปาหมาย 30 ครัวเรือน ผลการ
ดำเนินงาน 30 ครัวเรือน
4. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
เปาหมาย 20 คน ผลการดำเนินงาน 20
คน
5. จำนวนผลิตภัณฑที่เกิดจากองคความรู
เปาหมาย 2 ผลิตภัณฑ ผลการดำเนินงาน
ไมเปนไปตามเปาหมายยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณโควิท
6. เกษตรกรรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอย
ละ 15 เปาหมาย รอยละ 15 ผลการ
ดำเนินงาน รอยละ 15
กิจกรรมที่ 2 โครงการตอเนื่องศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / 930,023 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อเปนสถานที่สำหรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
สูชุมชน
2. เพื่อเปนตนแบบ แหลงวัตถุดิบ
และปจจัยในการผลิตสินคา
เกษตรสำหรับเกษตรกรในพื้นที่
ใกลเคียง
3. เพื่อเปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพสำหรับ
นักศึกษาและผูที่สนใจ

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

1. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
ไมนอยกวา เปาหมาย 3 เทคโนโลยี/
นวัตกรรม ผลการดำเนินงาน 3 นวัตกรรม
ไดแก
1) นวัตกรรมโตะปลูกอัจฉริยะ
2) การใชเปลือกมะนาวผงเสริมใน
อาหารเลี้ยงไกไข
3) ระบบใหน้ำและพรางแสงอัตโนมัติ
2. สินคาทางการเกษตรที่ปลอดภัยตอ
ผูบริโภคไมนอยกวา เปาหมาย 5 ชนิด ผล
การดำเนินงาน มากกวา 5 ชนิด โดย
แบงเปนกลุม ๆ ไดดังนี้
1) ไกไข
2) ผัก (กรีนโอค เรคโอค บัตเตอรเฮด
คอส ผักกาดหอม ตนหอม ผักชี
ผักกาดขาว กวางตุง มะเขือเทศเชอรี
ฯลฯ
3) เห็ด (เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็น
นางรม)
4) ไมผล เชน กลวยหอม ฝรั่ง
3. จำนวนการเขาศึกษาดูงาน/และการใช
ประโยชนจากศูนยไมนอยกวา เปาหมาย
10 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มากกวา 10
ครั้ง (ประมาณ 500 คน) เชน
1) การศึกษาดูงานของเกษตรกร
สมาชิก ธกส.
2) การอบรมโครงการรูรักสามัคคี
(วิศวกรสังคม)
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพ
เสริม UBlsClubชี้ชองรวยชวยนักศึกษา
4) การดูงานจากกลุมผูทสี่ นใจการทำ
เกษตรอินทรีย ทั้งแบบ onsite และ
online
5) การฝกปฏิบัติในแปลงสำหรับผูที่
สนใจการปลูกผักอินทรีย
4. จำนวนเศษเหลือทิ้งจากศูนยฯ ลดลง

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

สรุปผลดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฐาน
การผลิตไกไขการเสริมเปลือกมะนาวสำหรับ
การเลีย้ งไกไข เพื่อเปนนวัตกรรมทางเลือก
การผลิตไขเพื่อสุขภาพ ไดดำเนินการจัด
กิจกรรมการเลี้ยงไกไขมาตั้งแตตน
ปงบประมาณในไตรมาสแรก และจนถึงไตร
มาส ณ ปจจุบัน มีการเบิกจายเพิ่มเติมเปน
ยอดเงินทั้งสิ้น 144,052 บาท โดยมีการ
ดำเนินการเลี้ยงรวมกับ
- การเรียนการสอนวิชาปญหาพิเศษทางสัตว
ศาสตร : ผลการเสริมผงเปลือกมะนาวตอ
คุณคาทางโภชนะ อายุการเก็บรักษา และ
ปริมาณคอเลสเตอรอลในไขแดง
- การวิจัย ผลการเสริมผงเปลือกมะนาวตอ
สมรรถภาพการผลิตไขและระดับฮอรโมน
คอรติซอล
- เปนแหลงฝกประสบการณของนักศึกษา
สัตวศาสตรชั้นปที่ 4 จำนวน 6 คน
ระยะเวลา 4 สัปดาห ชั้นปที่ 3 จำนวน 1
คน ระยะเวลา1 สัปดาห และนักศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร จำนวน 2 คน ระยะเวลา 3
วัน
- เปนแหลงศึกษาดูงานตอยอดอาชีพ ใหกับ
กลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงไก /สมาชิกของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี / กลุม เกษตร
อินทรียชะอำ / กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใน
โครงการรูรักสามัคคี ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบุรี / พอคาจำหนายไขสดเขต อ.
ชะอำ

1. ผงเปลือกมะนาวสามารถ
ลดระดับความเครียดในสัตว
ได
2. ผงเปลือกมะนาวมีผลทำ
ใหระดับคอเลสเตอรอลรวม
(Total cholesterol) สูง
แตยังคงตองศึกษาตอใน
ปงบประมาณตอไปวา
Total cholesterol สูง นั้น
มาจาก LDL คือ ไขมันที่ไมดี
เพิ่มโอกาสการเกิดการสะสม
ของไขมันบนผนังหลอด
เลือด เกิดหลอดเลือดแข็ง
หรือตีบ หรือHDL เปนไขมัน
ชนิดดีจะชวยในการลดการ
เกาะตัวของไขมันบนหลอด
เลือด ลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเสนเลือดหัวใจ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. ปญหาการเบิกจายลาชา
ควรทำแผนระยะยาวของศูนย
เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทำ เพื่อเปาหมายที่ชัดเจน
ใหตองมีการปฏิบตั ิงานที่สลับเวรกัน
มาทำงานสงผลตอการสงงานตอกัน
และเปนเหตุใหเบิกจายลาชากวาที่
ควรจะเปนหรือไดรับเครดติคอนขาง
นาน ตองแกไขโดยใชการสำรองจาย
ไปกอน
2. ปญหาของราคาสินคาเกษตร
โดยเฉพาะอาหารสัตว เพิ่มขึ้นเปน
ในระยะกระชัดชิด ทำใหตองมีการ
บันทึกเพื่อขอปรับรายละเอียดราคา
อาหาร สงผลใหการเบิกจายลาชา
ออกไปกวากำหนด
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ขอเสนอแนะ

อยางนอย เปาหมาย 60% ผลการ
ดำเนินงาน อยูระหวางการรวบรวมผล
การดำเนินการขอมูลฐานการเรียนรูที่มี
การนำเศษเหลือทิ้งไปใชประโยชน เชน ฐานการเรียนรูผ ักยกโตะ มีการนำเศษผัก
ที่ไดจากกาตัดแตงไปใชทำปุยหมักและน้ำ
หมักชีวภาพ เพื่อนำกลับมาใชในฐานการ
เรียนรู- ฐานการเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต
เห็ด มีการนำกอนเชื้อเห็ดเกาไปทำปุย
หมัก- ฐานการผลิตไกไข มีการนำไขไกที่
ไมไดคณ
ุ ภาพ เชน เปลือกบาง บุบ มาเปน
ปุยในการปลูกฝรั่งพันธุกิมจู นำมาทำ
ฮอรโมนไข และจุลินทรียสังเคราะหแสง
มูลนำมาหมักเปนปุย เปนตน
5. ผลงานวิจัยที่เผยแพรทไี่ ดจาก
การศึกษาในศูนยฯอยางนอย เปาหมาย 3
บทความวิจัย ผลการดำเนินงาน มากกวา
3 บทความ เชน
1) การเลี้ยงปลานิลแบบลดตนทุน
(การเจริญเติบโตแบบชดเชย ,
compensatory growth)
2) ผลการเสริมผงเปลือกมะนาวใน
อาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลิตไขและ
ปริมาณคอรตซิ อล
3) ผลของชวงอายุการตัดตอการ
เจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบ
ทางเคมีของหญาหวานที่ปลูกในชุดดิน
เพชรบุรี
4) ผลของระดับโปรตีนในอาหารขน
ตอสมรรถภาพการผลิตโคนมลูกผสมโฮลน
สไตนฟรีเชี่ยนเพศผูระยะหลังหยานม
5) การยอยไดของพืชอาหารสัตวใน
แพะเนื้อลูกผสมบอรแองโกลนูเบียนโดย
วิธีใชสารบงชี้
6) ผลการใชหญาเนเปยรปาดชอง 1
ในอาหารผสมเสร็จตอสมรรถภาพการ
ผลิตของแพะเนื้อเพศเมีย
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สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมฐานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด การ
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี
ได เทคโนโลยีการใหน้ำเห็ดโดยใชไทมเมอร
ตั้งเวลาการใหน้ำอัตโนมัติเปนเวลา 5 นาที/
ครั้ง วันละ 4 ครั้ง มีการผลิตเห็ดดังนี้ 1.
เห็ดนางรมดำ เห็ดภูฐาน เห็ดหูหนู และเห็ด
ฟาง
2. ผลผลิตเห็ดสด จำนวน 2 ชนิด (นางรมดำ
และเห็ดภูฐาน) ชนิด ๆ ละ 40 กิโลกรัม ๆ

1. มีเทคโนโลยีที่นำมาใชใน
การผลิตเห็ด คือ การใช
เทคโนโลยีในการน้ำเห็ดดวย
ระบบการติดตั้งไทมเมอรให
น้ำ
องคความรูที่ได สามารถให
น้ำไดสม่ำเสมอ ตรงเวลา
และประหยัดแรงงานในการ
ใหน้ำเห็ด
2. การใชกอนเห็ดเกามา
ผสมกับขีเ้ ลื่อยใหมไดใน

ปญหาที่พบคือ แรงงานนอย การ
ดำเนินกิจกรรมของโครงการเปนงาน
คอนขางหนัก ใชทั้งแรงงานคน และ
เครื่องมือและเปนงานตอเนื่อง จึง
จำเปนตองมีแรงงานที่เพียงพอและ
สม่ำเสมอตลอดทั้งแรงงานตองมี
ทักษะในการใชเครื่องมือและ
อุปกรณ และประสบการณในการ
เพาะเห็ดตาง ๆ จึงจะไดผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย

กิจกรรมของฐานฯ ควรมี
เจาหนาที่เฉพาะดำเนิน
กิจกรรม และงบประมาณใน
การซอมบำรุงเครื่องมือ
ครุภณ
ั ฑเพราะบางรายการ มี
การใชงานมา 7 ป แลว และ
บางรายการมีการชำรุด
เสียหาย ควรมีงบประมาณใน
การซอมแซม จึงสามารถ
ดำเนินกิจกรรมเปนแหลง
เรียนรูและสรางรายไดใหกับ

7) ผลของจุลินทรียสังเคราะหแสงจาก
แหลงน้ำตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของกวางตุงฮองเต
8) ผลของกากผงชูรสตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดกรี
นโอคที่ปลูกในกระถาง
6. การบูรณาการใชในการเรียนการสอน
จากการปฏิบตั ิงานในศูนยอยางนอย
เปาหมาย 5 วิชา ผลการดำเนินงาน
มากกวา 5 วิชา ไดแก
1) ปฐพีวิทยาเบื้องตน
2) การผลิตผัก
3) การผลิตเห็ด
4) การจัดการสวนไมผล
5) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
6) หลักพืชศาสตร
7) ฝกประสบการณวิชาชีพ
เกษตรศาสตร
8) ปญหาพิเศษทางการเกษตร
9) การผลิตสัตวปก
10) การจัดการพืชอาหารสัตว
11) การเพาะขยายพันธุสตั วน้ำ
12)เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
13) สาหรายเศรษฐกิจ
14) ปญหาพิเศษทางเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ
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ละ 50 บาท รวมเปนเงิน 4,000 บาท
3. เห็ดหูหนู ขายสงราคาไมแนนอนขึ้นกับ
ราคาตลาด (กกละ 25-45 บาท) ได 40 กก.
เฉลี่ย กก. ละ 35 บาทเปนเงิน 1,400 บาท
4. เห็ดฟาง (ไดทำเห็ดฟางกองเตี้ย จำนวน
20 กอง)แตละกองใหผลผลิตเฉลี่ย250 กรัม
รวมเปน 5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 120 บาท
เปนเงิน 600 บาท ลดเศษเหลือจากฐานการ
เรียนรูเ ทคโนโลยีการผลิตเห็ด ไดรอ ยละ 98
ดังนี้
1. กอนเห็ดเกา รอยละ 80 ซึ่งนำกลับมา
เพาะเห็ดไดอีกครั้งโดยการนำมาเปน
สวนผสมกับขี้เลื่อยใหมในการเพาะเห็ดไดใน
อัตราสวน 2 : 3 (กอนเชื้อเกา : ขี้เลื่อยใหม)
2. กอนเสีย (ปนเปอนเชื้อราอื่น และเสนใย
ไมเดิน) และ กอนเห็ดเกา ที่มีการปนเปอน
และมีเชื้อราที่เปนศัตรูเห็ด รอยละ 20 นำมา
ทำปุยหมัก (นำมาผสมกับวัสดุอื่น ๆ เชน
ฟางขาวหลังจากการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
ปุยคอก เศษพืช และวัชพืช หญาตาง ๆ)
หมักนานประมาณ 2 เดือนนำมาใช
ประโยชนใสตนไมและแปลงปลูกพืชได 3.
อีกประมาณรอยละ 2 จะเปนถุงพลาสติกที่
ใชบรรจุกอนเชื้อเห็ด ยอยสลายชา กำจัด
โดยนำไปทิ้งในถังขยะเทศบาล
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ฐานแปลงตนแบบการผลิตกลวยหอมทอง
(แปลงกลวยแฟลตA)
ดำเนินการผลิตกลวยหอมทองปลอดภัย
และมีรายไดจากการจำหนายผลผลิต
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
ฐานการใชประโยชนจากขยะอินทรียเพื่อ
การผลิตปุยคอกครบ
ดำเนินการผลิตปุยอินทรียจ ากเศษเหลือทิ้ง
ภายในศูนยเรียนรู เชา ตนกลวย ผักตบชวา
เปนตน และผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

อัตราสวน 2 : 3
3. การทำเห็ดฟางกองเตี้ย

ขอเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยไดอยางตอเนื่อง

การผลิตกลวยหอมทอง
คุณภาพ

การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด

พื้นที่ในการขึ้นกองปุยหมักไม
เพียงพอ

ควรมีการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม
ใหเพียงพอตอการผลิตปุยหมัก
และสะดวกตอการปฏิบตั ิงาน
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สรุปลผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมฐานการผลิตพืชโตไว
ไดดำเนินปรับปรุงพื้นที่โดยการยกรอง และ
จัดวางระบบน้ำเพื่อเตรียมการปลูกพืชได
เสร็จสิ้น

พื้นที่ฐานการผลิตพืชโตไวไดถูกปรับ
เพื่อใชในการดำเนินงานของ
โรงเรือนปลูกกัญชา สงผลให
กิจกรรมของฐานเรียนรูด ำเนินการ
ไมครบถวน
ขอเสนอแนะ
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 6 กิจกรรม การผลิตไมผลเศรษฐกิจเมือง พื้นที่ในการดำเนินงานถูก
ฐานไมผลเศรษฐกิจเมืองเพชรอัจฉริยะ
เพชร ไดแก การใหน้ำ การ ปรับเปลีย่ นเพื่อนำไปใชในกิจกรรม
ดำเนินการผลิตไมผลเศรษฐกิจเมืองเพชร
จัดการโรคแมลง การ
อื่นทำใหกิจกรรมบางอยาง
ไดแก กลวยหอมทอง ชมพูเพชรสายรุง ฝรั่ง ควบคุมทางพุม เปนตน
ดำเนินการไดไมครบถวน และไดรบั
การจัดสรรพื้นที่เพิ่มที่ใกลเคียงกับ
ลำไย ตระไคร เปนตน และมีรายไดจากการ
ฐานการผลิตไมผลเศรษฐกิจเมือง
จำหนายผลิตภัณฑของฐานเรียนรูเ กิดขึ้น
เพชรจึงจำเปนตองมีการปรับเพื่อให
กิจกรรมของฐานไมผลเศรษฐกิจ
เมืองเพชรสอดคลองกันกับที่ที่ไดรบั
มอบหมายใหม
สรุปผลดำเนินงานกิจกรรมที่ 7 ฐานผักยก
โตะและแปลงตนแบบการผลิตพืชอินทรีย
ตามมาตรฐาน SCE-PGS การใหนำ้ หมัก
ชีวภาพสูตรตาง ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ผักในระบบอินทรีย
มีการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
เนื่องจากแปลงรวบรวมไมผลเพื่อการเรียน
การสอนรายวิชาการผลิตไมผล ไดถูก
ปรับเปลีย่ นเพื่อใชเปนสถานที่สำหรับปลูก
สรางโรงเรือนปลูกกัญชา และปรับเปลี่ยน
เปนพื้นที่ทดแทนแปลงไมผลเศรษฐกิจเมือง
เพชรอัจฉริยะ ทำใหไมมีพื้นที่สำหรับจัดการ
เรียนการสอนและการฝกปฏิบตั ิ จึงไดขอ
ปรับเปลีย่ นงบประมาณบางสวนมาใช
สำหรับการปรับปรุงแปลงรวบรวมพันธุไมผล
โดยจะเปนการปลูกในวงบอซีเมนต
สรุปผลดำเนินงานกิจกรรมที่ 8 ฐานผักยก
โตะกางมุง การพัฒนาโตะปลูกผัก
มีการจัดทำนวัตกรรมโตะปลูกอัจฉริยะ โดย
ใชพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) มี

การรวบรวมพันธุไมผลใน
พื้นที่จำกัด โดยการปลูกใน
วงบอซีเมนต และการใช
ระบบน้ำอัตโนมัติ

การปรับเปลี่ยนการใชประโยชนใน
พื้นที่ รวมทั้งการตัดสินใจโดยไม
ศึกษาขอมูลบริบทอยางละเอียด ทำ
ใหกิจกรรมไมสามารถดำเนินการ
อยางตอเนื่องได ..

การทำงานของปมน้ำภายใต ระบบที่ทำเปนครุภณ
ั ฑ ทำใหไม
สภาวะที่กำหนด ทำให
สะดวกในการเบิกจายงบประมาณ
ประหยัดน้ำ และพืชทดสอบ
(กรีนโอค) มีการเจริญเติบโต

ควรมีนโยบายการใชประโยชน
ในพื้นที่ที่ชัดเจน

กิจกรรมฐานเกษตร
อินทรียSDGs PGS การปลุก
ผักสลัดดวยระบบ loTการให
น้ำและพรางแสงอัตโนมัติ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

เซนเซอรควบคุมการเปดไฟ การใหน้ำแบบ
อัตโนมัติ ภายใตเงื่อนไขของอุณหภูมิเหนือ
ยอดพืช และความชื้นในดิน รวมทั้งระบบ
จะสั่งการใหปม น้ำทำงานเฉพาะเวลา
กลางวันเทานั้น ขณะนี้กำลังเขียนบทความ
สำหรับตีพิมพเผยแพร

ดีกวาผักที่ปลูกบนโตะปกติ

สรุปผลดำเนินงานกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมฐาน
การผลิตสาหรายทะเลในโรงเรือนฯ
ไดดำเนินการศึกษาทดลองเลี้ยงสาหรายพวง
องุน โดยการใชน้ำเค็มเขมขน จากนาเกลือ
และ การใชเกลือน้ำทะเลผงผสมขีแ้ ดดนา
เกลือ มาใชในการเลี้ยงสาหราย เพื่อทดแทน
น้ำทะเลธรรมชาติ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การแกปญหาในสภาวะที่คณ
ุ ภาพน้ำทะเล
ธรรมชาติไมเหมาะสมตอการเลี้ยงสาหราย

1. ทราบถึงระดับน้ำเค็มนา
เกลือที่เหมาะสมตอการเลีย้ ง
สาหรายทะเลเพื่อทดแทน
การใชน้ำทะเลสำหรับการ
เลี้ยงในโรงเรือนคือที่ระดับ
ความเค็ม 25 ppt จากการ
ใชน้ำนาเกลือที่ความเค็ม
150 ppt มาเจือจาง และ
เลี้ยงแบบเติมอากาศ จะได
ผลผลิตสาหราย ใกลเคียง
กับการใชน้ำทะเลธรรมชาติ
2. ทราบถึงระดับของการ
เสริมขี้แดดนาเกลือ รวมกับ
การใชเกลือน้ำทะเลผงที่ใช
ในการเลี้ยงสาหราย โดยที่
ระดับความเค็ม 28-30 ppt
การเสริมขี้แดดนาเกลือ
ระดับ 15 % ของน้ำหนัก
เกลือ จะใหผลการ
เจริญเติบโตของสาหรายดี
ใกลเคียงกับน้ำทะเล
ธรรมชาติ

1. เจาหนาที่โครงการทุกทานสามารถ
ดำเนินงานตามภาระงาน
2. เจาหนาที่ไดดำเนินงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชน โครงการสงเสริมความรัก
ความสามัคคีฯ, โครงการยกระดับอาหาร
พื้นบานสูการทองเที่ยว ชุมชนหวยเกรียบ
ตำบลทองมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ,

1. การประสานงานดานการ
ลงพื้นที่กับหนวยงาน
ราชการอื่นๆ
2. องคความรูเรื่องการเขียน
โครงการและสรุปผลการ
ดำเนินงาน
3. องคความรูการอบรม

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. เนื่องจากสภาพของบอใน
โรงเรือน เปนลักษณะบอไฟเบอรที่
ล็อคติดอยูกับที่ เมื่อเกิดการรั่วซึมทำ
ใหยากตอการบำรุงรักษาซอมแซม
ทำใหเสียพื้นที่ในการใชทดลองการ
ผลิต
2. พบวามีหนู เขามาทำลายอุปกรณ
กัดแทะสาย และกัดกินเกลือที่เก็บ
ไวเพื่อใชในการเลี้ยง

กิจกรรมที่ 4 จางเจาหนาทีโ่ ครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น / 630,000 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อขับเคลื่อนงานดานการ
พัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ
2. เพื่อกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานใหเปนไปตามแผนของ
โครงการ
3. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานดาน

เจาหนาที่
ชั่วคราวดาน
การพัฒนา
ทองถิ่น ใน
จังหวัด
เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขัน

การดำเนินงาน
ของโครงการ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น
เปนไปตาม
เปาหมายที่
กำหนดไว

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย จำนวน
630,000.00
เจาหนาที่ 3 คน / ผลการดำเนินงาน 3
คน
2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย เจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 100 / ผลการ
ดำเนินงาน รอยละ 100

467,400.00

77

วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
การพัฒนาทองถิ่นประจำป
งบประมาณ 2564

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ธ

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
โครงการ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ทองถิ่น
1. แผน
โครงการ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ทองถิ่น
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
พัฒนาทองถิ่น
ประจำป

1. ขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
โครงการ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น
2. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
สามารถ
ดำเนินงาน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

โครงการแผนแมบทชุมชนโปงสลอด, ฯลฯ นักพัฒนาทองถิ่น ประจำป
เปนตน
งบประมาณ 2564
3. การเบิกจายเงินเดือนในแตละเดือน
เปนไปตามเปาหมายของการดำเนิน
โครงการ
4. เจาหนาที่ดำเนินการโครงการพัฒนา
พื้นที่โปงสลอดเพื่อการเรียนรู ลงพื้นที่เพื่อ
พัฒนาวิทยาเขตโปงสลอดใหเปนศูนยเรียนรู
สรางรายไดและอาชีพของชุมชน
กิจกรรมที่ 8 ขับเคลื่อนระบบกลไกการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / 551,370 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น
2. เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
โครงการยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น
3. เพื่อบริหารจัดการงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

3. เชิงเวลา เปาหมาย การเบิกจายแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100
/ผลการดำเนินงาน รอยละ 100
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 630,000
บาท / ผลการดำเนินงาน 467,400 บาท
*** ไดรับจัดสรร 630,000.00 บาท
เบิกจายจริง 467,400.00 คงเหลือ
162,600.00 บาท

1. เชิงปริมาณ แผนปฏิบตั ิราชการ
551,370.00
ยุทธศาสตรืการพัฒนาทองถิ่น เปาหมาย
1 แผน / ผลการดำเนินงาน 1 แผน
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดำเนินงาน
(ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น) เปาหมาย
ไตรมาส 3 / ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3
3. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 551,370 / ผลการดำเนินงาน
48,284

48,284.00

อยูระหวางดำเนินการ

*** งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน
551,370 บาท เบิกจาย 48,284 บาท
คงเหลือ 503,086 บาท

กิจกรรมที่ 10 การสรุปและสังเคราะหผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น / 244,000 บาท / สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน
โครงการยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นในแตละปงบประมาณ
2. เพื่อสังเคราะหผลการ
ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น
3. เพื่อรวบรวมขอมูลชุมชน
ตนแบบแหงการพัฒนาและขยาย
ผลสูชุมชนอื่น

1. เจาหนาที่
ชั่วคราวดาน
การสังเคราะห
ขอมูลโครงการ
2. เลมชุมชน
ตนแบบเพื่อ
การพัฒนา
3. รายงานผล
การสังเคราะห

ชุมชนสามารถ
นำผลการ
สังเคราะหไปใช
ประโยชนตอได

1. เชิงปริมาณ
244,000.00
1. รายงานผลการสังเคราะห
ขอมูล เปาหมาย 200 เลม / ผลการ
ดำเนินงาน 0 เลม
2. ชุมชนตนแบบเพื่อการพัฒนา
เปาหมาย 300 เลม / ผลการดำเนินงาน
0 เลม
3. เจาหนาที่สังเคราะหขอมูล
เปาหมาย 1 อัตรา / ผลการดำเนินงาน

85,500.00

1. เจาหนาที่ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อการสังเคราะหผลการดำเนินงานในไตร
มาสที่ 3
2. เจาหนาที่ดำเนินงานตามภาระงานและ
ชิ้นงานที่ไดรับมอบหมาย เชน โครงการ
การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปร
รูปกาแฟสูเชิงพาณิชย, โครงการพัฒนาและ
ยกระดับเกษตรอินทรียสูการคาเชิงพาณิชย,
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑเครื่องดืม่ เพื่อ

1. การประสานงานดาน
การลงพื้นที่กับหนวยงาน
อื่นๆ
2. การสืบคนขอมูลชุมชน
ตนแบบที่มหาวิทยาลัยเขา
ไปรวมพัฒนา
3. องคความรูเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ขอมูล

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1 อัตรา
สุขภาพจากเกษตรอินทรียเ พื่อการคาเชิง
2. เชิงคุณภาพ
พาณิชย
1. ชุมชนสามารถนำผลการ
3. การเบิกจายเงินเดือนในแตละเดือน
สังเคราะหไปใชประโยชน เปาหมาย รอย
เปนไปตามเปาหมายของการดำเนิน
ละ 5 / ผลการดำเนินงาน รอยละ 0
โครงการ
2. ชุมชนสามารถนำตนแบบชุมชน
ไปใชประโยชน เปาหมาย รอยละ 5 /
ผลการดำเนินงาน รอยละ 0
3. เชิงเวลา ดำเนินการแลวเสร็จ
เปาหมาย ไตรมาส 4 / ผลการ
ดำเนินงาน ไตรมาส 2
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 244,000
บาท /ผลการดำเนินงาน 85,500 บาท
*** งบประมาณ ไดรับจัดสรร
244,000.00 บาท เบิกจายจริง
85,500.00 คงเหลือ 158,500.00 บาท
กิจกรรมที่ 13 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตามเสนทางวงจรปลาทูอาวไทยเชื่อมโยงเสนทางการคาโบราณและวัฒนธรรมสมัยทวารวดีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรัขันธ / 200,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ตามเสนทางวงจรปลาทูอาวไทย
เชื่อมโยงเสนทางการคาโบราณ
และวัฒนธรรมสมัยทวารวดีใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ

จำนวนเสนทาง เกิดการเชื่อมโยง อยูระหวางดำเนินการ จัดทำหนังสือลาย
ทองเที่ยวตาม เสนทางการคา ผาเชื่อมโยงการคาโบราณ 1 เลม
เสนทางวงจร โบราณและ
ปลาทูอาวไทย วัฒนธรรมสมัย
เชื่อมโยง
ทวารวดีในพื้นที่
เสนทางการคา จังหวัดเพชรบุรีโบราณและ
ประจวบคีรีขันธ
วัฒนธรรมสมัย
ทวารวดีใน
พื้นที่จังหวัด
เพชรบุรีประจวบคีรีขัน
ธ
กิจกรรมที่ 15 ขับเคลื่อนงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม / 100,000 บาท / สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ
ดานการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อใหนักศึกษา/อาจารย/
บุคลากรเห็นคุณคาในศิลปะและ

1. ได
ประสานงาน
เครือขายกับ
ชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง

1. ไดเครือขาย
ชุมชนใหม
นำไปสูการ
รวมมือกันใน
อนาคต

200,000.00

ในโครงการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรม มี
100,000.00
การดำเนินการโครงการประกวดใสผาไทย
โครงการสงเสริมคานิยมความเปนไทย
“สวมใสผา ไทยทุกวันศุกร” มีผูเขา
ประกวดทั้งหมด 36 ทาน มีผูชนะการ

179,200.00

จัดทำหนังสือลายผาเชื่อมโยงการคาโบราณ
1 เลม

ลายผาเชื่อมโยงการคา
โบราณ

29,850.00

โครงการสงเสริมคานิยมความเปนไทย
ดานการอนุรักษชุดผาไทย
“สวมใสผา ไทยทุกวันศุกร”
ชุดชาติพันธุ ผาประจำถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การ
สนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย ตลอดจน

สถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด-19

79

วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
วัฒนธรรม
3. เพื่อใชในการดำเนินงานดาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
มากยิ่งขึ้น
2. เขาถึงและ
2. ไดทำความ แกปญหาให
เขาใจ
ประชาชนได
ประชาชนถึง
ปญหาตางๆ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ประกวด 25 คน

เปนการอนุรักษและสืบสานภูมิปญ
 ญาของ
คนไทย โดยไมกำหนดความเปนไทย หรือ
ประเภทของผาไทย ใหอิสระแกบคุ ลากรไดมี
โอกาสในการนำผาไทยที่มีอยูออกมาใสใน
ชีวิตประจำวัน ปลุกความคิดสรางสรรค
พรอมสรางเสริมกำลังใจ และเปนตัวอยางที่
ดีใหกับผูอื่นในการแตงกายชุดผาไทยอยาง
ไมเคอะเขิน โดยผลการประกวด “สวมใสผา
ไทยทุกวันศุกร” ไดดำเนินการตัดสิน โดย
คณะกรรมการทั้งหมด 18 ทาน โดยผลการ
ดำเนินงานดังนี้
1. ผูเขาประกวดจำนวน 34 ทาน มีผูชนะ
การประกวดทั้งสายสนับสนุนและสาย
วิชาการจำนวน 25 ทาน
2. สรางความตระหนักรูในการอนุรักษความ
เปนไทยดวยการใสผาไทยในชีวิตประจำวัย
3. หนวยงานทุกหนวยไดมีการกระตุน
ภายในหนวยงานใหบุคลากรใสชุดผาไทยที่
ตนเองมีไดทุกแบบ
กิจกรรมที่ 16 ศูนยเรียนรูเพื่อนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อการ / 1,500,000 บาท / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) รอยเสด็จฯ เพชรบุรี (รัชกาลที่ 9)
1. สำรวจ รวบรวมขอมูล จัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูล
2. ออกแบบ แผนผัง+รูปแบบนิทรรศการ
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. จัดตั้งคณะกรรมการ
5. อยูระหวางดำเนินการและทำเรื่อง
เบิกจายงบประมาณ
(2) เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
1. สำรวจ รวบรวมขอมูล จัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูล
2. ออกแบบ แผนผัง+รูปแบบนิทรรศการ
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. จัดตั้งคณะกรรมการ
5. ดำเนินการไปแลว 20 % และกำลังทำ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

เรื่องเบิกจายงบประมาณ
(3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดำริเพื่อการพัฒนาทองถิน่ ของ
มหาวิทยาลัย
1. สำรวจ รวบรวมขอมูล จัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูล
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
3. ออกแบบ แผนผัง+รูปแบบนิทรรศการ
กิจกรรมที่ 17 สวนพฤกษศาสตร / 150,000.00 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เพื่อปลูกและขยายพันธุเ พิ่ม
จำนวนในการนำปลูกคืนสูปา
วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

1. พรรณไมในพื้นที่เดิมไมต่ำกวา
เปาหมาย 30 ชนิด ผลการดำเนินงาน
จากการสำรวจพบชนิดพรรณไมในพื้นที่
จำนวน 37 ชนิด
2. ปายพรรณไม เปาหมาย 100 ปาย ผล
การดำเนินงาน หลังการสำรวจชนิดพรรณ
ไมแลวนั้นไดดำเนินการจัดทำปายชื่อ
ตนไม 37 ชนิด จำนวน 100 แผน
3. สวนพฤกษศาสตรทรี่ วบรวมพรรณไม
เพื่อการอนุรักษ และเปนแหลงถายทอด
องคความรู เปาหมาย 1 แหง ผลการ
ดำเนินงาน ไดดำเนินการจัดทำสวน
พฤกษศาสตร โดยการรวบรวมพรรณไม
เพื่อการอนุรักษ และเปนแหลงศึกษาหา
ความรู แกผูทสี่ นใจ จำนวน 1 แหง

6. สรุปผลดำเนินงาน
จากการดำเนินงานของผูรับผิดชอบโครงการ
ไดดำเนินการสำรวจพรรณไมในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร ใชวงเดือน มกราคม –
มีนาคม 2564 พบชนิดพรรณไมในพื้นที่
จำนวน 37 ชนิด ไดแก
1. ขอย 2. ขันทองพยาบาท 3. ขี้เหล็ก 4.
คูน 5. แครกฟา 6. งาว 7. จามจุรี 8. แจง
9. ชมพูพันทิพย 10. แดง 11. ตะโกนา
12. ตะขบปา 13. ตะครอง 14. ตะแบกนา
15. เสลา 16. ตาล 17 ไทรใบดาบ 18.
นนทรี 19. ประดูกิ่งออน 20.ประดูเสน
21. ปบ 22. พะยูง 23. พุดผา
24.
พุทรา 25. โพธิ์ขี้นก 26. มะกา 27.
มะขาม 28. มะคาแต 29. มะมวงหัวแมงวัน
30. มะฮอกกานี 31. ยอปา 32 สะแกนา
33. สะเดา 34. แสมสาร 35. หนามพรม
36. หวา 37. ออยชาง
หลังการสำรวจชนิดพรรณไมแลวนั้นได
ดำเนินการจัดทำปายชื่อตนไม 37 ชนิด
จำนวน 100 แผน ไดทำการติดปายพรรณไม
ในสวนพฤกษศาสตรแลว และหลังจาก
สำรวจพรรณไมในชวงเดือนมกราคม –
มีนาคม 2564 ไปแลวนั้น จะดำเนินการ
สำรวจพรรณไมในชวงฤดูฝนอีกครัง้ และใน
พื้นที่สวนพฤกษศาสตรมีการกระจายตัวของ

เปนพื้นที่ในการรวบพรรณ
ไมชนิดตางๆ เพื่อเปนแหลง
ศึกษาหาความรูเ รื่องพรรณ
ไม
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ตนแสมสารในพื้นที่มากทีส่ ุด และทำการ
ปกหลักตนไมที่ปลูกไวเมื่อป 2561 ซึ่งมีตน
พยุง แดง และมะคา ในชวงการดำเนินการ
นี้มีการดำเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1.เก็บหินในบริเวณพื้นสวนพฤกษศาสตร
แยกไวเปนกองเพื่อเปนเคลียพื้นทีแ่ ละนำหิน
ไปใชในกิจกรรมอยางอื่นได
2. การตัดแตงกิ่งตนไม และทำความสะอาด
ภายในสวนพฤกษศาสตร
3.ปลูกหญาแฝก ริมขอบปากหลุมถาดขนม
ครกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร
4.การจัดทำแปลงรวบรวมพรรณไมพืชวงศ
ขิง และกลวยไม
กิจกรรมที่ 19 ยกระดับเผือกหอมสูผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา ตำบลทายาง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี / 37,893.00 / สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น)
1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากเผือก 1.ยกระดับ
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจาก เผือกหอมสู
เผือก
ผลิตภัณฑแปร
รูปเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนหัวทุงทุงพราวพัฒนา
ตำบลทายาง
อำเภอทายาง
จังหวัด
เพชรบุรี
2.ชุมชนเกิด
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
เผือก คือ คุกกี้
ธัญพืชเผือก

1. ยกระดับ
เผือกหอมสู
ผลิตภัณฑแปร
รูปเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
หัวทุง-ทุงพราว
พัฒนา ตำบลทา
ยาง อำเภอทา
ยาง จังหวัด
เพชรบุรี
2. ชุมชนเกิด
รายไดเพิ่มขึ้น
จากการขาย
ผลิตภัณฑคุกกี้
เผือก

1. เชิงปริมาณ
37,893.00
- จำนวนชุมชนไดรับการพัฒนา
เปาหมาย 3 / ผลการดำเนินงาน 1
- รายวิชาที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน เปาหมาย 1 โครงการ / ผลการ
ดำเนินงาน 1 โครงการ
2. เชิงเวลาไตรมาสในการดำเนินงาน
(ยกระดับเผือกหอมสูผลิตภัณฑแปรรูป
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหัวทุง-ทุงพราว
พัฒนา ตำบลทายาง อำเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี) เปาหมาย ไตรมาส 2 /
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2
3. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 37,893 บาท / ผลการดำเนินงาน
27,185 บาท

27,185.00

อยูระหวางดำเนินการ

*** งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน
37,893 บาท เบิกจาย 27,185 บาท
คงเหลือ 10,708 บาท
กิจกรรมที่ 20 การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟสูเ ชิงพาณิชย / 29,905.00 / สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น)
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูด าน
การผลิตและแปรรูปกาแฟสูเ ชิง
พาณิชย
2. เพื่อถอดองคความรูดานการ
ผลิตและแปรรูปกาแฟสูเชิง
พาณิชย

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ไดองคความรู
ดานการผลิต
และแปรรูป
กาแฟสูเ ชิง
พาณิชย

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
องคความรูจาก
การสราง
ผลิตภัณฑ 2
ผลิตภัณฑ

1. ไดชุมชน
ตนแบบการทำ
เกษตร
ปลอดภัยตาม
รอยเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ผลิตภัณฑ
ที่พัฒนามา
จากวัตถุดิบ
พื้นบาน
จำนวน 2
ผลิตภัณฑ
ไดแก
1.น้ำสลัด
ทุเรียนเทศ
2.
ไอศครีม
ทุเรียนเทศ

1. ชุมชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น
จากการขาย
สินคาทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ
อาหารพื้นบาน
2. ประชาชนมี
ความรูและ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได
3. ไดองคความรู
เกี่ยวกับอาหาร
พื้นบาน ใน
ชุมชนบานหวย
เกรียบ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย จำนวนผูศ ึกษาดู 29,905.00
29,765.00
ผลการดำเนินงาน ศึกษาดูงาน 2 สถานที่
องคความรูดานการผลิตและ
งาน 9 คน / ศึกษาดูงาน 2 สถานที่
ไดแก กองวัลเลยและชนเผาอิ่วเมีย่ น ทำให แปรรูปกาแฟสูเชิงพาณิชย 1
บุคลากรไดรับความรูกระบวนการตนน้ำ
บุคลากรไดรับความรูกระบวนการตนน้ำถึง องคความรู
ถึงปลายน้ำ และนำกลับมาพัฒนาสูตร
ปลายน้ำในการปลูก แปรรูป และวิธีการชง
กาแฟ และการปลูกกาแฟที่วิทยาเขตโปง
กาแฟใหมีคุณภาพ ที่ไดลงมือปฏิบตั ิจริง
สลอด
และนำความรูที่ไดรับกลับมาพัฒนาสูตร
2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย องคความรูดาน
กาแฟในโครงการตามบริบทของ
การผลิตและแปรรูปกาแฟสูเ ชิงพาณิชย 1
มหาวิทยาลัย และการปลูกกาแฟที่วิทยาเขต
องคความรู / ผลการดำเนินงาน จัดทำ
โปงสลอดเพื่อเปนแหลงวัตถุดิบในอนาคต
รายงานสรุปองคความรูแลว
3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 2 / ผล
การดำเนินงาน ดำเนินการแลว
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 96,000 /
ผลการดำเนินงาน เบิกจายแลว
8. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 29,905
บาท เบิกจายจริง ……29,765……… บาท
คงเหลือ 140 บาท
กิจกรรมที่ 22 การพัฒนาแปลงตนแบบเกษตรปลอดภัยสูศูนยการเรียนรูผ ักปลอดสารพิษ ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพอาหารพื้นบานสูการทองเที่ยวชุมชน หมูบานหวยเกรียบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ / 42,353.00 / สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น)
1. สรางเสริมรายไดใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
2. สงเสริมการปลูกพืชปลอดภัย
แบบไมใชสารเคมี
3. เพื่อยกระดับคุณภาพอาหาร
พื้นบานในชุมชนหวยเกรียบสูการ
ทองเที่ยวชุมชน

1. เชิงปริมาณ
42,353.00
1. ยกระดับคุณภาพอาหารสู
เชิงพานิชย เปาหมาย 2 ผลิตภัณฑ / ผล
การดำเนินงาน 2 ผลิตภัณฑ
2. จำนวนผลิตภัณฑที่เกิดจาก
องคความรู เปาหมาย 2 ผลิตภัณฑ / ผล
การดำเนินงาน 2 ผลิตภัณฑ
3. จำนวนชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนา เปาหมาย 1 ชุมชน / ผลการ
ดำเนินงาน 1 ชุมชน
4. แปลงตนแบบเกษตร
ปลอดภัย เปาหมาย 1 แปลง / ผลการ
ดำเนินงาน 1 แปลง
2. เชิงคุณภาพ จำนวนรายไดของกลุม
เกษตรกรเพิ่มขึ้น เปาหมาย รอยละ 15 /
ผลการดำเนินงาน รอยละ 0
3. เชิงเวลา กิจกรรมสำเร็จตามกำหนด
เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผลการดำเนินงาน

จากการเก็บขอมูลในครั้งแรก ไดคดั เลือก
วัตถุดิบพื้นบานชนิดหนึ่ง เปนผลไมพื้นบาน
ของชุมชนบานหวยเกรียบ อ.บางสะพาน คือ
ทุเรียนเทศ และนำกลับมาพัฒนาสูตรโดย
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให
ความอนุเคราะห ใหความรูและรวมพัฒนา
สูตร น้ำสลัดทุเรียนเทศ และไอศครีม
ทุเรียนเทศ

1. การนำวัตถุดิบพื้นบาน
มาประกอบอาหารและสราง
มูลคาเพิม่
2. องคความรูเรื่องการ
พัฒนาสูตรอาหาร ไดแก น้ำ
สลัดทุเรียนเทศ, ไอศครีม
ทุเรียนเทศ
3. ชุมชนไดองคความรูเรื่อง
การพัฒนาแปลงตนแบบ
เกษตรปลอดภัย (แปลงผัก
ยกโตะ)

ดวยสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหตองขอ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการอบรมการ
พัฒนาสูตรอาหาร เปนกิจกรรมการ
ถายวีดีโอและภาพนิ่งเพื่อใช
ถายทอดองคความรูเรื่องสูตรอาหาร
แทนการลงพื้นที่ดำเนินการ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
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ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. ภายหลังที่ใชรถแบคโฮปรับพื้นที่
แลวพบวาบริเวณสถานทีด่ ังกลาว
เปนดินโคลน และพื้นที่มีลักษณะ
เปนแองน้ำทวมขัง เมื่อกรณีที่เกิดฝน
ตกหนักจะทำใหน้ำขังบริเวณนี้มาก
อาจสงผลกระทบใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจรได
2. พื้นที่บริเวณนี้ไมมีทางระบายน้ำ
ออก หากปรับพื้นที่ใหสูงเพื่อกันน้ำ
ทวม น้ำก็จะไหลไปยังพื้นที่
ดานขางๆ ที่เปนบานพักอาจารย

ควรขยายระยะเวลา
ดำเนินการ และใชหินกรวด/
หินคลุกเททับบริเวณพื้นที่เพื่อ
ปองกันน้ำทวมขัง

ไตรมาส 3
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 135,980
บาท / ผลการดำเนินงาน 78,729 บาท
*** งบประมาณ ไดรับจัดสรร
135,980.00 บาท เบิกจายจริง
78,729.00 คงเหลือ 57,251.00 บาท
กิจกรรมที่ 23 จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานสำหรับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / 69,000.00 / สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น)
กิจกรรมยอยที่ 1 การพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกตนแบบ
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดานพลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมกับบริบท
ชุมชน 3 ดาน

กิจกรรมยอยที่ 2 ปรับปรุงพื้นที่
เพื่อทำโครงการตนแบบพลังงาน
ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อปรับปรุงพื้นที่เพื่อ
ทำโครงการตนแบบพลังงาน
ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

พื้นที่เพื่อใช
ดำเนิน
โครงการ
ตนแบบ
พลังงาน
ทางเลือก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบุรี
จำนวน 1
พื้นที่

การดำเนิน
โครงการ
ตนแบบพลังงาน
ทางเลือก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย จำนวน
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น / กำลังดำเนินการ
2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย นวัตกรรมที่ได
มีสมรรถนะ /กำลังดำเนินการ
3. เชิงเวลา เปาหมาย 4 เดือน /กำลัง
ดำเนินการ
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 426,000 /
กำลังดำเนินการ

การดำเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี
พลังงานสำหรับชุมชน ประกอบไปดวย 1.
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกตนแบบ และ 2 การถายทอด
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก โดยใชพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริเวณ
บานพักอาจารย เลขที่ 38/38 (พื้นที่บริเวณ
แนวตนสัก) เปนสถานทีด่ ำเนินงาน แต
เนื่องจากในขณะนี้อยูในชวงดำเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่ ทำใหยังไมสามารถดำเนินการ
ตามแผนงานของโครงการได

1. เชิงปริมาณ เปาหมาย จำนวนพื้นที่ ที่
ไดรับการปรับปรุง / ผลการดำเนินงาน
พื้นที่บริเวณแนวตนสัก (ที่ยืนตนตาย)
บริเวณ บานพักอาจารย เลขที่ 38/38 มี
การปรับปรุงจำนวน 1 พื้นที่
2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย พื้นที่มีความ
เหมาะสม เปาหมาย พรอมใชในการ
ดำเนินโครงการ / ผลการดำเนินงาน ได
ดำเนินการขุดรากตนไมที่ยืนตนตายและ
ฝงกลบขยะ พรอมปรับพื้นที่บริเวณที่เปน
หลุม/บอ จำนวน 1 พื้นที่
3. เชิงเวลา เปาหมาย 1 เดือน / ผลการ
ดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จแลวเมือ่ วันที่
19 กรกฎาคม 2564
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 8,000 บาท

ใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บริเวณ บานพักอาจารย เลขที่ 38/38 (พื้นที่
บริเวณแนวตนสัก) เปนสถานที่ดำเนินงาน
โครงการตนแบบพลังงานทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขณะนี้ได
ดำเนินการตัดตนสัก (ที่ยืนตนตาย) และ
ตนไมบริเวณรอบ พรอมทั้งใชรถแบคโฮรื้อ
ถอนโคนตนไมและปรับพื้นที่เรียบรอยแลว
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/ ผลการดำเนินงาน ใชงบประมาณในการ
จางรถแบคโฮ (คันใหญ) ปรับพื้นที่
จำนวน 8,000 บาท
กิจกรรมยอยที่ 3 การถายทอด
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
สำหรับชุมชน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อศึกษาความตองการ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตาม
บริบทของชุมชน
2. เพื่อจัดการองคความรูใหชุมชน
มีความรูและทักษะดานการ
ประยุกตใชพลังงานทดแทน

1. เชิงปริมาณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
พลังงานสำหรับชุมชน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี อยูระหวางดำเนินการ
2. เชิงคุณภาพ เกิดการขยายผลของ
ชุมชนตนแบบ อยูระหวางดำเนินการปรับ
กิจกรรมการดำเนินงาน
3. เชิงเวลา 6 เดือน อยูระหวาง
ดำเนินการปรับกิจกรรมการดำเนินงาน
4. เชิงงบประมาณ 69000 อยูระหวาง
ดำเนินการปรับกิจกรรมการดำเนินงาน

1. เพื่อสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เพื่อปลูกและขยายพันธุเพิ่ม
จำนวนในการนำปลูกคืนสูปา
วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

1. ตนแบบการจัดทำโครงสรางสวน
พฤกษศาสตร เปาหมาย 1 แบบ ผลการ
ดำเนินงา โครงสรางสวนพฤกษศาสตร
(การทำถาดหลุมขนมครกในพื้นที่ ) 1
ตนแบบ
2. คาความชื้นในดิน (เฉลี่ย) อยูในเกณฑ
ที่เหมาะสม เปาหมาย รอยละ 50 ผลการ
ดำเนินงาน ยังไมไดดำเนินการ

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของไวรัสโคโร
นา ทำใหไมสามารถจัดอบรมได

หากสถานการณการแพรระบาดของ ควรปรับรูปแบบกิจกรรม
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ยังไม ถายทอดเทคโนโลยีพลังงาน
คลี่คลาย จะไมสามารถจัดการอบรม ทางเลือก
ใหผูที่สนใจได

***งบประมาณ ไดรับจัดสรร 69,000
บาท เบิกจายจริง - คงเหลือ 69,000บาท
กิจกรรมที่ 25 ตนแบบการจัดทำโครงสรางสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปงสลอด / 97,600.00/ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูรับผิดชอบโครงการดำเนินงาน
1. ปรับโครงการสรางภายใน
ประสานงานขอคำแนะนำในการทำตนแบบ พื้นที่ใหเปนถาดหลุมขนม
โครงการสรางสวนพฤกษศาสตร ในพื้นที่ที่มี ครกเพื่อในการกักเก็บน้ำ
ความแหงแลง ซึ่งไดรับคำแนะนำของคุณณัฐ ภายในพื้นที่ชวงฤดูฝน
พงษ ลาภมี อดีตผูจ ัดการโครงการสวน
2. เพื่อการกระจายความชื่น
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิ ในดิน
ชัยพัฒนาใหวางโครงสรางในพื้นที่เปนถาด 3. เปนการทำลายโครงสราง
ขนมครก จำนวน 14 หลุมเพื่อกักเก็บน้ำ
ของดิน (จากดินที่แหง
ในชวงฤดูฝน หรือเติมน้ำลงไปในถาดขนม
ความชื้นนอย จะมี
ครกบางหลุม การกระจายความชื่นในดิน
ความชื้นเพิ่มขึ้น)
และเปนการทำลายโครงสรางของดิน (จาก
ดินที่แหงความชื้นนอย ก็จะมีความชื้น
เพิ่มขึ้น)
หลังจากนั้นใหเพิ่มธาตุอาหาร โดยการใสปุย
คอกในหลุมรวมกับเศษใบไมกิ่งไม และโรย
ปุยคอกใหทั่วบริเวณในพื้นที่เพื่อเปนการ
ปรับปรุงดิน
กิจกรรมที่ 28 คัดแยกขยะ สรางมูลคา เพื่อการพัฒนาชุมชนสมอลก ตำบลหาดเจาสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี / 37,093.00 / สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น)
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
1. เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของได คัดแยกขยะ
เขามามีสวนรวมในการแกไข
สรางมูลคา
ปญหาการจัดการขยะในชุมชน
เพื่อการพัฒนา
สมอลก
ชุมชนสมอลก
2. เพื่อสงเสริมใหชุมชนไดองค
ตำบลหาดเจา
ความรูในการคัดแยกขยะ ไดอยาง สำราญ อำเภอ
ถูกวิธี
เมืองเพชรบุรี
3. เพื่อใหไดแนวทาง ในการเพิ่ม จังหวัด
มูลคาจารการแปรรูปผลิตภัณฑ
เพชรบุรี
จากขยะ
ผลิตภัณฑที่ได
จากขยะเหลือ
ใช
1. กระเปาจาก
เศษผา
2. กระเปาจาก
ซองน้ำยาปรับ
ผานุม
3. ถังขยะจาก
ขวด

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)
1. คัดแยกขยะ
สรางมูลคา เพื่อ
การพัฒนา
ชุมชนสมอลก
ตำบลหาดเจา
สำราญ อำเภอ
เมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
2. ชุมชน
สามารถนำขยะ
มาสราง
มูลคาเพิม่ เปน
ของใชใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1.เชิงปริมาณ
37,093.00
- จำนวนชุมชนไดรับการพัฒนา
เปาหมาย 3 / ผลการดำเนินงาน 1
- รายวิชาที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนเปาหมาย 1 โครงการ / ผลการ
ดำเนินงาน 1
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดำเนินงาน
(คัดแยกขยะ สรางมูลคา เพื่อการพัฒนา
ชุมชนสมอลก ตำบลหาดเจาสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี)
เปาหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 2
3. เชิงงบประมาณงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 37,093 บาท / ผลการดำเนินงาน
24,000 บาท

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

อยูระหวางดำเนินการ

** งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน
37,093 บาท เบิกจาย 24,000 บาท
คงเหลือ 13,093 บาท

กิจกรรมที่ 30 การปรับพื้นที่เพื่อขยายการดำเนินงานของศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง / 20,000.00 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายการ
1. จำนวนพื้นที่ที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อ
ดำเนินงานของศูนยเรียนรู
รองรับการขยายการดำเนินงานของศูนยฯ
เศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย 1 ผลที่ ผลการดำเนินงาน 1
พื้นที่
2. ขนาดพื้นที่ เปาหมาย 1,200 ตรม. ผล
การดำเนินงาน 1,200 ตรม.
3. พื้นที่ที่ไดรับการใชประโยชนหลังจาก
การปรับปรุง เปาหมาย รอยละ 100 ผล
การดำเนินงาน รอยละ 100
กิจกรรมที่ 33 พัฒนาและยกระดับเกษตรอินทรียส ูการคาเชิงพาณิชย / 96,000.00 / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ไดแก ขุดตนไมทิ้ง
ขุดลอมตนไม ปรับพื้นที่ใหเรียบ เปนตน
เสร็จสิ้น เพื่อใชเปนพื้นที่การดำเนินงานของ
ศูนยเรียนรู ฯ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟสด
กลวยหอมทอง
2. เพื่อพัฒนากลุมกลวยหอมทอง
อำเภอบานลาดสูเ ชิงพาณิชย
3. เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารสู
การคาเชิงพาณิชย

เปาหมายเชิง เปาหมายเชิง
ผลผลิต
ผลลัพธ
(Output)
(Outcome)
ไดผลิตภัณฑ 2 องคความรูจาก
การสราง
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ 2
ผลิตภัณฑ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1.เชิงปริมาณ
96,000.00
1.องคกรภายนอกที่รวมกิจกรรม ไม
นอยกวา 2 แหง (สหกรณกลวยหอมบาน
ลาด และโรงเรียนต.ช.ด. บานปาหมาก)
2.ผลิตภัณฑ 2 ผลิตภัณฑ
3.บรรจุภัณฑ 1 ผลิตภัณฑ
ผลการดำเนินงาน
1.ไดสูตรไซรัปกลวยหอมทอง
2.ไดสูตรกาแฟดริป โรบัสตา100%
3.ไดสูตรกาแฟสดกลวยหอมทอง
2.เชิงคุณภาพ เปาหมาย ชุมชนไดรับการ
พัฒนา 1 ชุมชน
3.เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 96,000
บาท

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

95,650.00

1. พัฒนาสูตร
1)ไดสูตรไซรัปกลวยหอมทอง
2)ไดสูตรกาแฟดริป โรบัสตา
100%
3) ไดสูตรกาแฟสดกลวยหอมทอง
2. ออกแบบบรรจุภัณฑกาแฟดริปและ
ฉลากเรียบรอยแลว
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑกาแฟสดกลวย
หอมทอง ใชขวดแกว 250 มล. กำลัง
ดำเนินการแกไขฉลาก
3. ทดสอบตลาดครบ 100 คน
4. จะทำผลิตภัณฑตนแบบในวันที่ 16
สิงหาคม 2564 ผลิตภัณฑละ 100 ชิ้น
5. ถายทำ VDO ถายทอดองคความรู กำลัง
ดำเนินการปรับแก

องคความรูกระบวนการ
การแพรระบาดของโควิด-19 ทำให
แปรรูปกาแฟจากขั้นตอน
โครงการลาชา
การคั่วจนสูส ูตรกาแฟและได
ผลิตภัณฑกาแฟสด และ
กาแฟดริป และถายทอด
องคความรูคืนสูชุมชน

28,850.00

1. บุคลากรสำนักงานอธิการบดีไดทราบถึง
เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพใน
การเปนโคชชิ่ง (Coaching)
2. บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มีความรู
ความเขาใจในองคประกอบและเทคนิคการ
นำเสนอ
3. บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มีทักษะ
ความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดีในการพูด
และการนำเสนอ
4. บุคลากรสำนักงานอธิการบดี สามารถ
แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
สื่อสารและการประสานงานในองคกร

มีความรู ความเขาใจใน
องคประกอบและเทคนิค
การสื่อสารเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการเปนโคช
ชิ่ง (Coaching)

ขอเสนอแนะ

*** งบประมาณ ไดรับจัดสรร 96,000
บาท เบิกจายจริง 95,650 บาท คงเหลือ
350 บาท
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ / 300,000 บาท / สำนักงานอธิการบดี
กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมหลักสูตร บุคลากร
มหาวิทยาลัยมี 1. เชิงปริมาณ เปาหมาย ไมนอยกวารอย 28,850.00
“เทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
สำนักงาน
การบริหารงาน ละ 80 / ผลการดำเนินงาน เขาอบรม
ประสิทธิภาพการพูดและการ
อธิการบดีมี
อยางมี
รอยละ 100
นำเสนออยางมืออาชีพ”
ทักษาะการ
ประสิทธิภาพสูง 2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย ระดับความพึง
วัตถุประสงคของโครงการ/
สื่อสารเพื่อเพิ่ม
พอใจอยูในระดับมาก / ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
ประสิทธิภาพ
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
1. ไดทราบถึงเทคนิคการ การพูดและ
3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 2 / ผล
สื่อสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพใน การนำเสนอ
การดำเนินงาน ไตรมาส 2
การเปนโคชชิ่ง (Coaching)
อยางมืออาชีพ
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 28,850
2. มีความรู ความเขาใจใน
บาท / ผลการดำเนินงาน 28,850 บาท
องคประกอบและเทคนิคการ
นำเสนอ
*** งบประมาณ ไดรับจัดสรร 28,850
3. มีทักษะและความมั่นใจ
บาท เบิกจายจริง 28,850 บาท
ในการพูดและการนำเสนออยางมี
คงเหลือ - บาท

การดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ
แพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ทำใหตอง
ปรับเปลีย่ นการจัดกิจกรรมตาม
สถานการณ

การจัดอบรมเปนการอบรมใน
หัวขอที่นาสนใจและมี
ประโยชน และควรมีการจัด
กิจกรรมแบบกลุมเล็กๆ อยาง
นี้ตอไปเรื่อยๆ
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วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลิกภาพการ
นำเสนอไดอยางเหมาะสม
กิจกรรมยอยที่ 2 ทักษะการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(Communication Skill)
4. วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
4.1 เพื่อสงเสริมให
บุคลากรสายสนับสนุนไดทราบถึง
วิธีการสื่อสารและการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อแกไขปญหาและ
อุปสรรคทีเ่ กิดจากการสื่อสารและ
การประสานงานในองคกร
4.3 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการทำงานเปนทีม

1. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรเขารวม
36,600.00
อบรม เปาหมาย 140 คน ไมนอยกวารอย
ละ 70 / ผลการดำเนินงาน รอยละ
87.14
2. เชิงคุณภาพ ระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสื่อสาร การประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพและการทำงานเปนทีม
เปาหมาย ไมนอยกวา 70 / ผลการ
ดำเนินงาน รอยละ 89.20(4.46)
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เปาหมาย มีนาคม
2564 / ผลการดำเนินงานเสร็จสิน้ ภายใน
วันที่ 11 มีนาคม 2564
4. เชิงงบประมาณ เปาหมาย 36,6000
บาท / ผลการดำเนินงาน - บาท
โครงการที่ 37 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมุงผลลัพธการเรียนรู (OBE) / 121,150 บาท / สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผูเขารวมมีความเขาใจสาระ
1. เชิงปริมาณ
121,150.00
29,000.00
1. ผูเขารวมอบรมสามารถวิเคราะหผลการ
ของเกณฑ AUN QA Version
1) จำนวนหลักสูตรที่รับการประเมิน
เรียนรูแบบมุงผลลัพธการเรียนรู และ
4.0
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 15
สามารถอธิบายใหอาจารยในหลักสูตรได
2. ผูเขารวมสามารถนำกรอบ
หลักสูตร ผลการดำเนินงาน 28 หลักสูตร
2. หลักสูตรของผูเขาอบรมมีความพรอมใน
แนวคิดและสาระของเกณฑ AUN
2) ผูเขารับการอบรมมีผลการทดสอบ
การเสนอหลักสูตรเพื่อการประเมินคุณภาพ
QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการ
หลังการอบรมสูงกวาผลการทดสอบกอน
การศึกษาตามเกณฑ AUN-QA
หลักสูตร
อบรม รอยละ 10 ของคะแนนกอนอบรม
3. ผูเขารวมสามารถวิเคราะหหา
ผลการดำเนินงาน หลังอบรมมีผลการ
ประเด็นที่ควรนำไปพัฒนา
ทดสอบรอยละ 15
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
2. เชิงคุณภาพ
หลักสูตร
1) มหาวิทยาลัยมีการนำเกณฑ AUNQA มาเปนเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 8 Criterion ผลการ
ดำเนินงาน 8 Criterion
2) หนวยงานภายในสามารถทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให

บุคลากรสายสนับสนุน มี
ความเขาใจในหลักการการ
สื่อสารที่ดีนำไปสูการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานใน
องคกร

1. สามารถนำความรูทไี่ ดรับ
ไปเผยแพรแกผูอื่นและเพื่อน
รวมงานได
2. กิจกรรมสงเสริมความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให
ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
และความเขาใจมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรของสาขาให
สอดคลองกับมาตรฐาน
ตอไป
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เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA 1 แผน ผล
การดำเนินงาน 1 แผน
3) ผูเขารวมมีความรูความเขาใจ
แนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุง
ผลลัพธการเรียนรู (Outcome based
Education) เปนฐานสามารถออกแบบ
PLOs ที่สะทอนผลลัพธการเรียนรูข อง
ผูเรียนตามศาสตร และสามารถวัดไดตาม
เกณฑ AUN-QA รอยละ 80 ผลการ
ดำเนินงาน รอยละ 80.2
4) ผูเขารวมสามารถวิเคราะหผลการ
เรียนรูแบบมุงผลลัพธการเรียนรู และ
สามารถอธิบายใหอาจารยในหลักสูตรได
ระดับดีขึ้นไป 4.00 ผลการดำเนินงาน
4.12
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 3 ผลการ
ดำเนินงาน 29 เมษายน 2564 , 21
พฤษภาคม 2564
4. เชิงตนทุน คาใชจายของกิจกรรม
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ 121,150 บาท
ผลการดำเนินงาน 29,000 บาท
4. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 121,150
บาท เบิกจายจริง 29,000 คงเหลือ
92,150 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัดการความรู เพื่อแสวงหา good Practice และนำไปสูแนวปฏิบตั ิที่เปนเลิศ (Best Practice) / 238,400 บาท / สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. เพื่อเปนเวทีคุณภาพในการ
1. เชิงปริมาณ
238,400.00
103,850.93
1. ไดแนวปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice) ใน
เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
1) จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีจาก
การดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การนำความรูดานการประกัน
หนวยงานภายใน 8 เรื่อง ผลกร
การศึกษาแกบุคลากรปฏิบตั ิงานทุกระดับ
คุณภาพ ไปใชในการดำเนิน
ดำเนินงาน 23 เรื่อง
2. บุคลากรไดแลกเปลีย่ นเรียนรูตลอดจน
กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
2) จำนวนผูเขารวมโครงการฯ 150
ประสบการณตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
2. เพื่อแสวงหารูปแบบและแนว
คน ผลการดำเนินงาน 56 คน
จัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงดาน
2. เชิงคุณภาพ
ปฏิบัติที่ดีในการนำความรูดาน
วิชาการ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติทดี่ ีในการ
1) ผูเขารวมไดรับขอเสนอแนะ เพื่อ
การประกันคุณภาพไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
นำไปปรับปรุงแนวปฏิบัติทดี่ ี ไมนอ ยกวา
ดำเนินกิจกรรมของ
3. บุคลากรมีแนวปฏิบัติ มีแนวทางการนำ
รอยละ 80 ผลการดำเนินงาน รอยละ
สถาบันอุดมศึกษา
องคความรู มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเปนการกระตุนให
91.40
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมกี าร

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. ระบบ และแนวคิดในการ
ทำงานที่มีการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องของแตละองคกร
2. การเขียนแนวปฏิบัติทดี่ ี
อยางถูกตอง สามารถนำมา
ปรับปรุงแกไขงานประจำได
และเรียนรูแลกเปลี่ยนการ
ทำงานในแตหนวยงาน
สามารถนำมาประยุกตการ
ทำงานของตนเองได
3. การไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
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คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา
ใหความสำคัญกับการดำเนิน
กิจกรรมตามระบบและกลไก
คุณภาพ

เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

2) ผูเขารวมไดรับความรู เทคนิคและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน
แนวคิดการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี 11
และสามารถแขงขันไดทั้งในระดับชาติและ
หนวยงาน ผลการดำเนินงาน 13
นานาชาติ
หนวยงาน
3) ความพึงพอใจของผูเขารวมฯ ไม
นอยกวารอยละ 80 ผลการดำเนินงาน
รอยละ 90.20
4) ผูเขารวมไดรับความรูและตัวแบบที่
ดีของแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 5 ผลงาน ผล
การดำเนินงาน 26 ผลงาน
3. เชิงเวลา โครงการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 2-3 ผลการ
ดำเนินงาน ไตรมาส 2-3
4. เชิงตนทุน คาใชจายของโครงการ
เปนไปตามที่ไดรับอนุมตั ิ 238,400 บาท
ผลการดำเนินงาน 103,850.93 บาท
5. งบประมาณไดรับจัดสรร 238,400
บาท เบิกจายจริง 103,850.93 คงเหลือ
134,549.07บาท
โครงการที่ 38 โครงการผลิตสื่อเผยแพรชื่อเสียงและสรางการยอมรับในคุณภาพดานตางๆ ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณทดี่ ีของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 โครงการผลิตสื่อเผยแพรชื่อเสียงและสรางการยอมรับในคุณภาพดานตาง ๆ ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณทดี่ ีของมหาวิทยาลัย / 800,000 บาท / สำนักงานอธิการบดี
1. เผยแพรชื่อเสียงและสรางการ 1. ไดสื่อลง
มหาวิทยาลัยมี 1. เชิงปริมาณ
800,000.00
425,895.00
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของ
ยอมรับในคุณภาพดานตาง ๆ
โฆษณาผาน
ความนาเชื่อถือ
- ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ
สังคมและมีผูสนใจเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการเสริมสราง
หนังสื่อพิมพ เปนที่ยอมรับใน เปาหมาย จำนวน 11 ครั้ง / ผลการ
เพิ่มมากขึ้น
ภาพลักษณทดี่ ีของมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ชิ้น คุณภาพดานตาง ดำเนินงาน ดำเนินการแลวเสร็จ
2. เผยแพรขอมูลขาวสารดานตาง 2. ไดผลิตสื่อ ๆ
- ผลิตสื่อวีดิทัศนเผยแพรผลงานของ
ๆ ผานสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย วีดิทัศน
หมาวิทยาลัย เปาหมาย จำนวน 13 คลิป
สูงสังคมทั้งภายในและภายนอก เผยแพรผลงาน
/ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแลวเสร็จ
ของหมา
เพื่อสรางการรับรู
- จัดรายการวิทยุ เปาหมาย จำนวน
วิทยาลัย
21 ครั้ง / ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
จำนวน 13
แลวเสร็จ
คลิป
- ปายประชาสัมพันธ เปาหมาย
3. ไดเผยแพร
จำนวน 2 ปาย / ผลการดำเนินงาน
ผลงานผาน
ดำเนินการแลวเสร็จ
การจัดรายการ
- ลงโฆษณาผานเพจเฟสบุค
วิทยุ จำนวน
เปาหมาย จำนวน 1 ครั้ง / ผลการ
21 ครั้ง
ดำเนินงาน ดำเนินการแลวเสร็จ

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

งานระหวางองคกร
4. ไดนำขอคิดเห็นไป
ปรับปรุงงาน
improvement plan ของ
กลุมงานในองคกรในสวนที่
ขาดและนำจุดเดนของ
ผลงาน ไปเปนแนวทาง
5. ไดรับความรู/ เทคนิคการ
เขียนงาน
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เปาหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
4. ไดปาย
ประชาสัมพันธ
จำนวน 2 ปาย
5. ไดสื่อลง
โฆษณาผาน
เพจเฟสบุค
จำนวน 1 ครั้ง

เปาหมายเชิง
ผลลัพธ
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดำเนินงาน

องคความรูและบทเรียนที่
ไดรับ

ปญหาและอุปสรรค

การบริหารโครงการ การ
พัฒนา Software สำหรับ
ใหบริการผาน Mobile และ
การใชเทคโนโลยีการใช
ขอมูลผานระบบที่แตกตาง
กัน

มาตรฐานการรองรับของ Apple
และ Google Service ที่มีความ
แตกตางกัน รวมทั้งคุณภาพและ
มาตรฐานของอุปกรณในการรับ
สัญญาณจากเครือขายคายโทรศัพท
ตาง ๆ มีผลทำใหการดำเนินการตอง
ระมัดระวัง และลาชา

ขอเสนอแนะ

2. เชิงคุณภาพ 3. เชิงเวลา ไตรมาส 1-3
4. เชิงงบประมาณ800,000
บรรลุเปาหมายรอยละ 52.5
8. งบประมาณ ไดรับจัดสรร 800,000
บาท เบิกจายจริง 425,895 คงเหลือ
374,105 บาท

โครงการที่ 39 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทลั
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแอปพิเคชันบริการนักศึกษาและบุคลากร / 480,000.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี
1. พัฒนาการใหบริการผานระบบ
เพิ่มความ
1. เชิงปริมาณ เปาหมาย 1 แอปฯ / ผล
mobile application
สะดวกและลด การดำเนินงาน อยูร ะหวางดำเนินการ
2. เพิ่มชองทางในการใหบริการ
เวลาในการเขา 2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย ความเชือ่ มั่น
e-service ตามภาระกิจ
ใชบริการ โดยไม (Reliability) ไมนอยกวา 0.9 {หรือใขคำ
ตองเขามาใน
วามีประสิทธิภาพในระดับดี หรือ ดี
พื้นที่ใหบริการ เยี่ยม}/ ผลการดำเนินงาน อยูระหวาง
และปองกันการ ดำเนินการ
แพรระบาดเชื้อ 3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผล
COVID-19
การดำเนินงาน อยูร ะหวางดำเนินการ
4. เชิงงบประมาณ ไดรับจัดสรร
480,000 บาท เบิกจายจริง 478,500
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสิทธิบัตรซอฟตแวร / 320,000.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี
1. เพื่อจัดหาสิทธิบัตรซอฟตแวร สนับสนุนการ ลดการดาวน
1. เชิงปริมาณ เปาหมาย 2 สิทธิบตั ร /
ในการวิเคราะระบบเครือขายของ พัฒนาไปสู
ทาม/แกไข
ผลการดำเนินงาน 4 สิทธิบัตร
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ปรับปรุงระบบ 2. เชิงคุณภาพ เปาหมาย ประสิทธิภาพ
ของซอฟตแวรในระดับดี / ผลการ
2. เพื่อจัดหาสิทธิบัตรซอฟตแวร ดิจิทัล โดยใช เครือขายได
ซอฟตแวรที่มี อยางมีประสิทธิ ดำเนินงาน ประสิทธิภาพของซอฟตแวร
สำหรับสรางและแกไขภาพ
ลิขสิทธิ์ถูกตอง และสามารถ
ในระดับ ดี
กราฟฟก
ตามกฎหมาย ออกแบบภาพ 3. เชิงเวลา เปาหมาย ไตรมาส 3 / ผล
กราฟฟก
การดำเนินงาน ไตรมาส 3
4. เชิงงบประมาณ ไดรับจัดสรร
320,000 บาท เบิกจายจริง 296,250
บาท คงเหลือ 23,750 บาท

480,000.00

0.00

อยูระหวางดำเนินการ
ผลการดำเนินงานเบื้องตน
- 21 เมษายน 2564 ไดขออนุมัติใช
คุณลักษณะเฉพาะฯ ไดรับอนุมัติเมื่อ 1
มิถุนายน 2564
- อยูระหวางดำเนินการพัฒนาแอปฯ
(ขณะนี้ทดสอบในสวน mobile
application ลงเวลา คงเหลือในสวนระบบ
แสดงผลการทำกิจกรรมนักศึกษา และระบบ
รายงานขอมูลการลา บน web
application

320,000.00

296,250.00

ผลการดำเนินงาน
- สิทธิบัตรซอฟตแวรวิเคราะหระบบ
เครือขาย IMC Standard and Enterprise
220,000 บาท
- สิทธิบัตรซอฟตแวรวิเคราะหระบบ
เครือขาย Microsoft Visio (5 License),
Microsoft Project (5 License) 22,750
บาท
- สิทธิบัตรสรางและแกไขภาพกราฟฟก
Template (1 License) and Elementor
Pro (1 License) 9,500 บาท
- โอนซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 2
เครื่อง 44,000 บาท
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