สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
วันจันทร5ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สารบัญ

One Page สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 63 – กันยายน 64)
สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
(ตุลาคม 63 – กันยายน 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. การเบิกจ5ายงบประมาณภาพรวม
2. การเบิกจ5ายงบรายจ5ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน)
3. การเบิกจ5ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน5วยงาน
4. การเบิกจ5ายงบประมาณหน5วยงานจัดตั้งภายใน
5. การเบิกจ5ายงบรายจ5ายยุทธศาสตร;
6. การเบิกจ5ายงบรายจ5ายแผนงานฉุกเฉิน
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 หนังสือด5วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 23 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการ
เร5งรัดการใชAจ5ายงบประมาณรายจ5าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก 2 รายงานผลการเบิ ก จ5 า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 63 – กันยายน 64)
ภาคผนวก 3 รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ.
2564 (รายจ5ายตามยุทธศาสตร;) ไตรมาส 4 (ตุลาคม 63 – กันยายน 64)
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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 63 – กันยายน 64)
คงเหลือ,
13.46

งบประมาณทั้งสิ้น 659,043,500.00 บาท

งบประมาณ
ภาพรวม

เบิกจาย,
86.54

คงเหลือ
,10.67

งบประมาณ
รายจ.ายประจํา

เบิกจ.าย 570,336,063.13 บาท 86.54%
คงเหลือ 88,707,436.87 บาท 13.46%
งบประมาณทั้งสิ้น 538,237,500.00 บาท
เบิกจ.าย 480,807,828.64 บาท 89.33%

เบิกจาย
,89.33
คงเหลือ,
19.97

งบประมาณรายจ.าย
ตามภารกิจหลัก

งบประมาณทั้งสิ้น 21,893,000.00 บาท
เบิกจาย,
80.03

งบประมาณ
หน.วยงานจัดตั้ง
ภายใน

คงเหลือ 4,373,039.00 บาท 19.97%

เบิกจ.าย 26,006,607.26 บาท 78.33%
เบิกจาย
, 78.33

คงเหลือ 7,195,792.74 บาท 21.67%
งบประมาณทั้งสิ้น 60,872,700.00 บาท

คงเหลือ
, 31.28

เบิกจ.าย 41,833,674.93 บาท 68.72%
เบิกจาย
, 68.72

คงเหลือ 19,039,025.27 บาท 31.28%
งบประมาณทั้งสิ้น 4,837,900.00 บาท

คงเหลือ,
13.85

งบประมาณรายจ.าย
แผนงานฉุกเฉิน

เบิกจ.าย 17,519,961.00 บาท 80.03%

งบประมาณทั้งสิ้น 33,202,400.00 บาท

คงเหลือ,
21.67

งบประมาณ
รายจ.าย
ยุทธศาสตร:

คงเหลือ 57,429,671.36 บาท 10.67%

เบิกจ.าย 4,167,991.03 บาท 86.15%
คงเหลือ 669,908.70 บาท 13.85%
เบิกจาย,
86.15

ไตรมาส/งบประมาณรายจ.าย

1

2

3

4

ภาพรวมสะสม

23

54

77

100

รายจ.ายประจํา

28

58

80

100

รายจ.ายลงทุน

8

40

65

100

ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 63 – กันยายน 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 4 ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 659,043,500.00 บาท เบิกจ)าย
570,336,063.13 บาท คิดเป0นรอยละ 86.54
1. การเบิกจ/ายงบประมาณภาพรวม

เบิกจ/าย

งบประมาณทั้งสิ้น

คงเหลือ

86.54%
13.46%

659,043,500.00 บาท 570,336,063.13 บาท

1

88,707,436.87 บาท

2. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน)

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ/าย

คงเหลือ

89.33%

10.67%
538,237,500.00 บาท 480,807,828.64 บาท 57,429,671.36 บาท

3. การเบิกจ/ายการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน/วยงาน

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ/าย

คงเหลือ

80.03%

19.97%

21,893,000.00 บาท

17,519,961.00 บาท
2

4,373,039.00 บาท

สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.
คณะพยาบาลศาสตร.และวิทยาการสุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร.และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร.
-

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

คณะ
คณะ
คณะพยาบาล
คณะ
คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร.
คณะวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร.
ศาสตร.และ มนุษยศาสตร.และ
คณะครุศาสตร. เทคโนโลยีการเก
จัดการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และเทคโนโลยี
ษตร
วิทยาการสุขภาพ สังคมศาสตร.
อุตสาหกรรม

สํานักงาน
อธิการบดี

5,000,000.00

6,000,000.00

สํานักวิทยบริการ สํานักส)งเสริม สถาบันวิจัยและ
และเทคโนโลยี วิชาการและงาน
ส)งเสริม
สารสนเทศ
ทะเบียน
ศิลปวัฒนธรรม

เบิกจ)าย

978,627.62

1,165,480.88

955,910.86

1,394,685.93

375,987.02

3,300,641.30

1,713,947.39

1,659,263.33

4,571,971.38

545,275.95

656,666.94

201,502.40

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

4. การเบิกจ/ายงบประมาณหน/วยงานจัดตั้งภายใน

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ/าย

คงเหลือ

78.33%
21.67%

33,202,400.00 บาท

26,006,607.26 บาท

3

7,195,792.74 บาท

5. การเบิกจ/ายงบรายจ/ายยุทธศาสตร;

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ/าย

คงเหลือ

68.72%

31.28%

60,872,700.00บาท 41,833,674.93บาท 19,039,025.27บาท

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
-

ยุทธศาสตร.ที่ 1
การสรางความโดด
เด)นดานอาหาร
และการท)องเที่ยว

ยุทธศาสตร.ที่ 2
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต

ยุทธศาสตร.ที่ 3
การผลิตและ
พัฒนาวิชาชีพครู

ยุทธศาสตร.ที่ 4
การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร.ที่ 5
การพัฒนาทองถิน่

ยุทธศาสตร.ที่ 6
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหาร

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

813,185.50

6,265,584.49

121,599.35

878,741.12

23,037,231.93

4,028,396.23

4

6. การเบิกจ/ายงบประมาณรายจ/ายแผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณทั้งสิ้น

เบิกจ/าย

คงเหลือ

86.15%
13.85%
4,837,900.00 บาท

4,167,991.30 บาท

5

669,908.70 บาท

- ภาคผนวก 1 –

- ภาคผนวก 2 –

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
(เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร0/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผนดิน (บาท)
ตั้ง

เบิกจาย

งบประมาณเงินรายได (บาท)

รอยละ

คงเหลือ

1 รายจายประจํา

450,326,700.00

422,090,900.61

93.73

1) งบบุคลากร

281,469,300.00

281,469,300.00

100.00

2) งบดําเนินงาน

ตั้ง

28,235,799.39
-

รอยละ

รวม (บาท)
คงเหลือ

ตั้ง

29,193,871.97

เบิกจาย

รอยละ

87,910,800.00

58,716,928.03

66.79

23,495,155.35

23,495,155.35

100.00

49,415,644.65

33,992,872.68

68.79

15,422,771.97

61,359,874.65

45,937,102.68

74.87

15,422,771.97

15,000,000.00
12,629,900.00

1,228,900.00
9,990,816.95

8.19
79.10

13,771,100.00
2,639,083.05

171,913,170.00
21,893,000.00

129,906,270.61
17,519,961.00

75.57
80.03

42,006,899.39
4,373,039.00

-

538,237,500.00

480,807,828.64

89.33

304,964,455.35

304,964,455.35

100.00

คงเหลือ
57,429,671.36
-

11,944,230.00

11,944,230.00

100.00

156,913,170.00
9,263,100.00

128,677,370.61
7,529,144.05

82.01
81.28

1) คณะครุศาสตร#

524,100.00

514,644.97

98.20

9,455.03

714,500.00

463,982.65

64.94

250,517.35

1,238,600.00

978,627.62

79.01

259,972.38

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

531,100.00

528,857.90

99.58

2,242.10

724,200.00

636,622.98

87.91

87,577.02

1,255,300.00

1,165,480.88

92.84

89,819.12

3) งบลงทุน (ครุภัณฑ# ที่ดิน และสิ่งก)อสร+าง)
2 รายจายตามภารกิจหลักของหนวยงาน

-

เบิกจาย

28,235,799.39
1,733,955.95

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

503,100.00

500,065.96

99.40

3,034.04

685,900.00

455,844.90

66.46

230,055.10

1,189,000.00

955,910.86

80.40

233,089.14

4) คณะวิศวกรรมศาสตร#และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

717,500.00

614,542.83

85.65

102,957.17

978,200.00

780,143.10

79.75

198,056.90

1,695,700.00

1,394,685.93

82.25

301,014.07

5) คณะพยาบาลศาสตร#และวิทยาการสุขภาพ
6) คณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#
7) คณะวิทยาการจัดการ
8) คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี

67.15

99,205.50

411,700.00

173,192.52

42.07

238,507.48

713,700.00

375,987.02

52.68

337,712.98

2,290,200.00

302,000.00

939,587.36

202,794.50

41.03

1,350,612.64

3,122,800.00

2,361,053.94

75.61

761,746.06

5,413,000.00

3,300,641.30

60.98

2,112,358.70

784,600.00

756,264.50

96.39

28,335.50

1,069,800.00

957,682.89

89.52

112,117.11

1,854,400.00

1,713,947.39

92.43

140,452.61

831,600.00

831,596.55

100.00

3.45

1,133,800.00

827,666.78

73.00

306,133.22

1,965,400.00

1,659,263.33

84.42

306,136.67

2,042,300.00

2,025,095.33

99.16

17,204.67

2,784,500.00

2,546,876.05

91.47

237,623.95

4,826,800.00

4,571,971.38

94.72

254,828.62

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

310,500.00

209,395.10

67.44

101,104.90

423,400.00

335,880.85

79.33

87,519.15

733,900.00

545,275.95

74.30

188,624.05

11) สํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

339,800.00

320,745.05

94.39

19,054.95

463,400.00

335,921.89

72.49

127,478.11

803,200.00

656,666.94

81.76

146,533.06

9) สํานักงานอธิการบดี

12) สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม

86,300.00

85,554.00

99.14

746.00

117,700.00

115,948.40

98.51

1,751.60

204,000.00

201,502.40

98.78

2,497.60

3 รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน

4,508,300.00

3,655,112.37

81.08

853,187.63

28,694,100.00

22,351,494.89

77.90

6,342,605.11

33,202,400.00

26,006,607.26

78.33

7,195,792.74

1) ค)าใช+จ)ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร#

2,568,000.00
1,940,300.00

2,367,646.97
1,287,465.40

92.20
66.35

200,353.03
652,834.60

21,965,800.00
6,728,300.00

16,186,710.16
6,164,784.73

73.69
91.62

5,779,089.84
563,515.27

24,533,800.00
8,668,600.00

18,554,357.13
7,452,250.13

75.63
85.97

5,979,442.87
1,216,349.87

40,859,300.00

33,135,529.25

81.10

7,723,770.75

2) ค)าใช+จ)ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
4 รายจายตามยุทธศาสตร0มหาวิทยาลัย

20,013,400.00

8,698,145.68

43.46

11,315,254.32

60,872,700.00

41,833,674.93

68.72

19,039,025.07

-

-

-

-

2,001,300.00

813,185.50

40.63

1,188,114.50

2,001,300.00

813,185.50

1,188,114.50

1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts

-

-

-

-

488,745.00

431,745.00

88.34

57,000.00

488,745.00

431,745.00

40.63
88.34

2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
ปลอดภัย

-

-

-

-

793,988.00

218,586.50

27.53

575,401.50

793,988.00

218,586.50

27.53

575,401.50

-

-

-

250,000.00

162,854.00

65.14

87,146.00

250,000.00

162,854.00

65.14

87,146.00

ยุทธศาสตร0ที่ 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

- ย
3 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การให+บริการ และความปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลั
เงินสํารองจ)ายตามยุทธศาสตร#ที่ 1
ยุทธศาสตร0ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
4 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บริหารหลักสูตรเน+นการศึกษาที่มุ)งผลลัพธ#
(Outcome-based education (OBE)) และทันสมัยต)อการเปลี่ยนแปลง

-

-

6,175,500.00

-

3,409,361.01
-

-

55.21
-

468,567.00

2,766,138.99
-

-

-

-

-

-

57,000.00

468,567.00

468,567.00

8,005,500.00

2,856,223.48

35.68

5,149,276.52

14,181,000.00

6,265,584.49

44.18

7,915,415.51

468,567.00

377,072.00

193,922.00

51.43

183,150.00

377,072.00

193,922.00

51.43

183,150.00

ยุทธศาสตร0/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผนดิน (บาท)
ตั้ง

5 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของ
นักศึกษาด+วยกระบวนการเรียนการสอน แบบ Blended learning
quality และสอดคล+องกับศตวรรษที่ 21
6 โครงการพัฒนาศูนย#นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู+และจัดหาสื่อการเรียน
การสอนทั้งในและต)างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห+องสมุดของ
มหาวิทยาลัฒยนาอัตลักษณ#และคุณลักษณะที่พึงประสงค#
7 โครงการพั

เบิกจาย

รอยละ

งบประมาณเงินรายได (บาท)
คงเหลือ

ตั้ง

เบิกจาย

รอยละ

รวม (บาท)
คงเหลือ

ตั้ง

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

1,139,676.00

855,417.48

75.06

284,258.52

1,822,943.70

1,460,471.03

80.12

362,472.67

2,962,619.70

2,315,888.51

78.17

646,731.19

320,000.00

313,367.15

97.93

6,632.85

280,900.00

275,558.90

98.10

5,341.10

600,900.00

588,926.05

98.01

11,973.95

3,130,706.00

2,240,576.38

71.57

890,129.62

1,625,300.00

455,169.00

28.01

1,170,131.00

4,756,006.00

2,695,745.38

56.68

2,060,260.62

8 โครงการระบบคลังหน)วยกิตเพื่อการเรียนรู+ตลอดชีวิตทุกช)วงวัย (Credit bank

-

-

-

-

300,300.00

48,750.00

16.23

251,550.00

300,300.00

48,750.00

16.23

251,550.00

9 โครงการพัฒนาสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ#เชิงรุกในรูปแบบออนไลน#

-

-

-

-

1,168,440.00

422,352.55

36.15

746,087.45

1,168,440.00

422,352.55

36.15

746,087.45

เงินสํารองจ)ายตามยุทธศาสตร#ที่ 2

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินสํารองจ)ายตามยุทธศาสตร#ที่ 3

-

-

-

-

ยุทธศาสตร0ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

-

ยุทธศาสตร0ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
10 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการ
รับรองปริญญา

1,585,118.00

1,585,118.00
-

-

2,430,544.30

4,015,662.30

-

4,015,662.30

2,001,300.00

2,430,544.30

121,599.35

6.08

1,879,700.65

2,001,300.00

121,599.35

6.08

1,879,700.65

1,952,100.00

121,599.35

6.23

1,830,500.65

1,952,100.00

121,599.35

6.23

1,830,500.65

49,200.00

49,200.00

49,200.00

-

-

-

-

-

-

49,200.00

-

-

-

2,001,300.00

878,741.12

43.91

1,122,558.88

2,001,300.00

878,741.12

43.91

1,122,558.88

11 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถ
สมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

-

-

-

-

250,000.00

108,919.38

43.57

141,080.62

250,000.00

108,919.38

43.57

141,080.62

12 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร)งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค# ที่มี
ผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

-

-

-

-

501,300.00

327,957.00

65.42

173,343.00

501,300.00

327,957.00

65.42

173,343.00

13 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร+างมูลค)าเพิ่ม (Value
Creation) สู)เชิงพาณิชย# หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร+างสรรค#

-

-

-

-

350,000.00

169,500.00

48.43

180,500.00

350,000.00

169,500.00

48.43

180,500.00

14 โครงการแสวงหาแหล)งทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม และหรือ
พัฒนาศูนย#วิจัยเฉพาะทาง

-

-

-

-

200,000.00

25,787.30

12.89

174,212.70

200,000.00

25,787.30

12.89

174,212.70

15 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว,
มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจํา)

-

-

-

-

700,000.00

246,577.44

35.23

453,422.56

700,000.00

246,577.44

35.23

453,422.56

ยุทธศาสตร0ที่ 5 การพัฒนาทองถิ่น

34,683,800.00

23,037,231.93

66.42

11,646,568.07

-

-

-

-

34,683,800.00

23,037,231.93

66.42

11,646,568.07

16 1 คณะ 1 อําเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได+
ชุมชนฐานราก)

6,070,000.00

2,864,751.60

47.20

3,205,248.40

-

-

-

-

6,070,000.00

2,864,751.60

47.20

3,205,248.40

17 โครงการส)งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข+าใจสิทธิหน+าที่ของ
ตนเอง และผู+อื่นภายใต+พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย#เปgนประมุข(ศาสตร#พระราชา)

1,800,000.00

521,361.00

28.96

1,278,639.00

-

-

-

-

1,800,000.00

521,361.00

28.96

1,278,639.00

18 โครงการอนุรักษ#พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

1,631,500.00

1,334,534.19

81.80

296,965.81

-

-

-

-

1,631,500.00

1,334,534.19

81.80

296,965.81

19 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ#ชุมชนท+องถิ่น

1,050,000.00

1,036,543.42

98.72

13,456.58

-

-

-

-

1,050,000.00

1,036,543.42

98.72

13,456.58

400,000.00

336,400.00

84.10

63,600.00

-

-

-

-

400,000.00

336,400.00

84.10

63,600.00

1,700,000.00

885,545.00

52.09

814,455.00

-

-

-

-

1,700,000.00

885,545.00

52.09

814,455.00

20 โครงการพัฒนาระบบข+อมูลตําบลในจังหวัด
21 โครงการพัฒนาความรู+และทักษะด+านภาษาอังกฤษที่สอดคล+องกับศตวรรษที่

ยุทธศาสตร0/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผนดิน (บาท)
ตั้ง

22 โครงการพัฒนาความรู+และทักษะด+านภาษาไทยและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สอดคล+องกับศตวรรษที่ 21
23 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู+ด+านการอ)านการเขียน และการ
วิเคราะห#ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เบิกจาย

200,000.00
1,730,000.00

รอยละ
-

1,414,662.80

งบประมาณเงินรายได (บาท)
คงเหลือ

ตั้ง

เบิกจาย

รอยละ

รวม (บาท)
คงเหลือ

ตั้ง

-

200,000.00

-

-

-

-

200,000.00

81.77

315,337.20

-

-

-

-

1,730,000.00

เบิกจาย

รอยละ
-

1,414,662.80

คงเหลือ

-

200,000.00

81.77

315,337.20

24 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร

400,000.00

197,243.93

49.31

202,756.07

-

-

-

-

400,000.00

197,243.93

49.31

202,756.07

25 โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข)ายและโรงเรียนต+นแบบ

250,000.00

249,920.00

99.97

80.00

-

-

-

-

250,000.00

249,920.00

99.97

80.00

26 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน# DLTV เพื่อแก+ไขปlญหาขาดแคลนครูให+กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก

500,000.00

250,000.00

50.00

250,000.00

-

-

-

-

500,000.00

250,000.00

50.00

250,000.00

27 วิศวกรสังคมบําเพ็ญประโยชน#แก)ชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน)
(15 กองทุน 11 ตชด. เครือข)าย 30 คน/1 โรงเรียน)

2,000,000.00

1,939,885.91

96.99

60,114.09

-

-

-

-

2,000,000.00

1,939,885.91

96.99

60,114.09

28 โครงการเสริมสร+างสมรรถนะภาคีเครือข)าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
ระดับตําบล

500,000.00

108,347.68

21.67

391,652.32

-

-

-

-

500,000.00

108,347.68

21.67

391,652.32

16,252,300.00

11,898,036.40

73.21

4,354,263.60

-

-

-

-

16,252,300.00

11,898,036.40

73.21

4,354,263.60

200,000.00

29 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
30 โครงการบริการตามแก)นความสามารถหลัก(core competencies)

-

-

-

200,000.00

-

-

-

-

5,003,400.00

4,028,396.23

80.51

975,003.77

5,003,400.00

4,028,396.23

80.51

975,003.77

31 โครงการพัฒนาผู+บริหารและบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
ในศตวรรษที่ 21

-

-

-

-

783,190.00

763,840.00

97.53

19,350.00

783,190.00

763,840.00

97.53

19,350.00

32 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

-

-

-

-

1,553,400.00

1,435,671.30

92.42

117,728.70

1,553,400.00

1,435,671.30

92.42

117,728.70

33 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการ
ความรู+

-

-

-

-

518,300.93

250,850.93

48.40

267,450.00

518,300.93

250,850.93

48.40

267,450.00

34 โครงการผลิตสื่อเผยแพร)ชื่อเสียงและสร+างการยอมรับในคุณภาพด+าน
ต)างๆ ตลอดจนการเสริมสร+างภาพลักษณ#ที่ดีของมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

800,000.00

778,084.00

97.26

21,916.00

800,000.00

778,084.00

97.26

21,916.00

35 โครงการพัฒนาด+านเทคโนโลยีดิจิทัล

-

-

-

-

800,000.00

799,950.00

99.99

50.00

800,000.00

799,950.00

99.99

-

-

-

-

548,509.07

-

-

548,509.07

548,509.07

-

-

548,509.07

-

-

-

-

1,000,600.00

-

-

1,000,600.00

1,000,600.00

-

-

1,000,600.00

-

-

4,837,900.00

4,167,991.30

86.15

669,908.70

4,837,900.00

4,167,991.30

86.15

669,908.70

154,086,100.00

103,925,376.85

67.45

50,160,723.15

659,043,500.00

570,336,063.13

86.54

88,707,436.87

ยุทธศาสตร0ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

เงินสํารองจ)ายตามยุทธศาสตร#ที่ 6
รายการสํารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร0

200,000.00

งบดําเนินงาน
5 รายการคาใชจายตามแผนงานฉุกเฉิน

-

-

-

-

200,000.00

6,688,936.31 ***
-

-

รวมทั้งสิ้น
504,957,400.00
466,410,686.28
*** นําเงินคงเหลือจากรายจายตามยุทธศาสตร0มหาวิทยาลัยเบิกจายเปFนคาสาธารณูปโภค (คาไฟฟHา) ในชวงสิ้นป<งบประมาณ

-

50.00

6,688,936.31 ***
92.37

38,546,713.72

- ภาคผนวก 3 -

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจายตามยุทธศาสตร%)
ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ%
(Output)
(Outcome)
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนา ปรับปรุง และการบริหารหลักสูตรเพือ่ การเรียนการสอนที่มุ)งผลลัพธ (Outcome-based education (OBE) ที่ทันสมัยต)อการเปลีย่ นแปลง
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร@อมสําหรับนักศึกษาปDที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (6408000036) / 25,100 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.เพื่อส)งเสริมและสนับสนุนให@
1. พัฒนาทักษะการปรับตัวให@กับ
25,100.00
ปDนี้มีนักศึกษาใหม)จํานวน 108 คน เท)ากับปDที่
นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
นักศึกษาชั้นปDที่1 เปUาหมาย 4 หลักสูตร
ผ)านมา ผู@ทําแบบประเมินจํานวน 103 คน เปRน
ของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปRน
ผลการดําเนินงาน กิจกรรมการเตรียม
ชาย 44 คน หญิง 59 คน มีความพึงพอใจใน
อาชีพหลักของประเทศและเปRน
ความพร@อมนักศึกษาปD 1 ด@านวิชาการ
กิจกรรมการเตรียมความพร@อมให@กับนักศึกษาปD
ฐานเศรษฐกิจในอนาคตโดย
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2
ที่ 1 เฉลี่ย 4.10±0.10 คะแนน(คิดเปRนร@อยละ
เตรียมความรู@และคุณลักษณะที่
กรกฎาคม 2564 ทางออนไลนให@กับ
82)กิจกรรมการเตรียมความพร@อมนักศึกษาปD 1
พึงมีในการศึกษาต)อในสายอาชีพ
นักศึกษา 4 สาขาวิชา ได@แก) สาขาวิชา
ด@านวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2
เกษตร
เกษตรศาสตร การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา สัตว
กรกฎาคม 2564
2.เพื่อเตรียมความพร@อมและ
ศาสตรและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลักษณะกิจกรรม การศึกษาด@วยตนเองผ)าน
ส)งเสริมการพัฒนาความรู@ในด@าน
การอาหาร
บทเรียนออนไลน
วิทยาศาสตรประยุกตให@กับ
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต)อ
ขั้นตอนการทํากิจกรรม
นักศึกษา
การจัดกิจกรรม เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผล
6.1 เข@าห@องเรียน google classroom
การดําเนินงาน มีความพึงพอใจใน
6.2 ศึกษาเอกสาร คลิปวิดีโอ คลิปเสียง
กิจกรรมการเตรียมความพร@อมให@กับ
6.3 ทําแบบทดสอบความเข@าใจ
นักศึกษาปDที่ 1 เฉลี่ย 4.10±0.10 คะแนน
6.4 ทําแบบประเมินกิจกรรม
(คิดเปRนร@อยละ 82)
บทเรียนประกอบไปด@วย 4 หัวเรื่อง (โฟลเดอร
3. ร@อยละของนักศึกษาที่คงอยู) เปUาหมาย
รวมเอกสารบรรยาย
ไม)น@อยกว)าร@อยละ 85 ผลการดําเนินงาน
https://drive.google.com/drive/folders/1
อัตราการคงอยูร) @อยละ 97.22
UwjBLWEt1Ja8htKULSHwc1CLG9y9A6Hq?
4. ผู@เข@าร)วมกิจกรรมการจัดการความรู@นํา
usp=sharing) ได@แก)
ความรู@ไปใช@ประโยชน เปUาหมาย ร@อยละ
1)บทที่ 1 การทําความเข@าใจกับโครงสร@าง
80 ผลการดําเนินงาน ผู@เข@าร)วมกิจกรรม
หลักสูตรและรายวิชาเรียนของแต)ละสาขา
สามารถนําความรู@ไปใช@ประโยชนได@ร@อย
วิธีปฏิบัติ ศึกษาจากเอกสารแนบบทที่ 1 แล@วทํา
ละ 82.6 (จากผู@เข@าร)วมกิจกรรมร@อยละ
แบบทดสอบบทที่ 1
95)
2)บทที่ 2 การเตรียมความพร@อมด@าน
ภาษาอังกฤษ
วิธีปฏิบัติ
-ฟwงคลิปบรรยาย ผศ.ดร.รุ)งกานต กล@าหาญ
https://youtu.be/oEeSgRpbEQs หรือ ดาวน
โหลดได@ที่
https://drive.google.com/file/d/1u9JxjUs-

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

นักศึกษาได@เข@าร)วมกิจกรรม ความเสีย่ งจากโรคระบาดไวรัสโคโร
แล@วเกิดองคความรู@ด@านการ นา-2019
เตรียมตัวและความเข@าใจ
เกี่ยวกับแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น การนํา
ความรู@เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอัจฉริยะไปใช@
การศึกษา และนักศึกษาให@
ข@อเสนอแนะช)องทางการ
อบรมกิจกรรมการเตรียม
ความพร@อมเพื่อปรับปรุง
ระบบการรับและรักษา
นักศึกษาให@คงอยู)ในระบบ
จนสําเร็จการศึกษาคืออยาก
ทํากิจกรรมออนไซตจริงใน
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
มากกว)าการออนไลน
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

xVwycZVJpkOULECdhEf7vLj9/view?usp=s
haring
ศึกษาจากเอกสารแนบบทที่ 2 แล@วทํา
แบบทดสอบบทที่ 2
3)บทที่ 3 การเตรียมความพร@อมด@าน
วิทยาศาสตร
วิธีปฏิบัติ
-ฟwงคลิปบรรยาย รศ.ดร.จินตนา วิบูลยศิริกลุ
https://youtu.be/bnFwVMcxtrE หรือ ดาวน
โหลดได@ที่
https://drive.google.com/file/d/1DqSg46
4vlX87VBidLQEkFCLy_vFVNkJ/view?usp=sharing
-ฟwงคลิปบรรยาย อ.ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย
https://youtu.be/S-XmLogTOHE หรือ
ดาวนโหลดได@ที่
https://drive.google.com/file/d/1M9O3tP
BajgumynQqpNGWXRD6sc2wd7TM/view?
usp=sharing
ศึกษาจากเอกสารแนบบทที่ 3 แล@วทํา
แบบทดสอบบทที่ 3
4)บทที่ 4 การเตรียมความพร@อมด@านแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม)และเกษตร
อัจฉริยะ
วิธีปฏิบัติ
-ฟwงคลิปบรรยาย อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ํา
https://youtu.be/ICXYjWFx4vs หรือ ดาวน
โหลดได@ที่
https://drive.google.com/file/d/1P63iC2p
YwoNL5NAfEgHI_7DDZqIYShox/view?usp
=sharing
ศึกษาจากเอกสารแนบบทที่ 4 แล@วทํา
แบบทดสอบบทที่ 4
-ฟwงคลิปเสียงบรรยาย อ.ปกรณ พรหมแก@ว
https://drive.google.com/file/d/1Gl360pp
M4bNbxFzYLpLWqHZArQtGCNeu/view?u
sp=sharing
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

นักศึกษาสามารถนําความรู@
ที่ได@รับไปเปRนแนวทางใน
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการ
เรียนการสอนหลักจาก
สําเร็จการศึกษา

ระหว)างดําเนินการเกิดสถานการณ
โรคระบาด โควิด-19 ขึ้นทําให@การ
ดําเนินการในการติดตามการเขียน
รายงานบางส)วนที่ยากในการทํา
ความเข@าใจ

จัดทําโครงรูปแบบการเขียน
รายงานและมีตัวอย)าง
ประกอบทั้งนักศึกษาสามารถ
นําผลการพัฒนาไปต)อยอดใน
การสร@างนวัตกรรมในช)วงการ
ทํางานหลังสําเร็จการศึกษา

ศึกษาจากเอกสารแนบบทที่ 4.1 Heat pump
แล@วทําแบบทดสอบกรณีศึกษา ระบบควบคุม
อุณหภูมิปมw‹ น้ําร@อนส)วน ส)วนการคงอยู)ของ
นักศึกษาในปDนี้มีอัตราการคงอยู)รอ@ ยละ 97.22
(รายชื่อจํานวน 108คน ยังคงอยู)ในระบบ 105
คน ยืนยันข@อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ตารางสรุปแนวโน@มความพึงพอใจของผู@เข@าร)วม
กิจกรรมการเตรียมความพร@อมก)อนการเข@า
ศึกษา
โครงการที่ 5 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาด@วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality ที่สอดคล@องกับศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 23 ทักษะการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู (6468000008) / 22,400 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด@านการ
เขียนรายงานวิจัยนักศึกษาครู

จํานวนรายงาน จํานวนรายงาน
การวิจัย อย)าง การวิจัย 35
น@อย 20 เรื่อง เรื่อง

1. เชิงปริมาณ
22,400.00
1.1 จํานวนรายงานการวิจัย
เปUาหมาย 20 เรื่อง ผลการดําเนินงาน 35
เรื่อง
1.2 จํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรม
เปUาหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน 35
คน
2. เชิงคุณภาพ ทักษะการเขียนรายงาน
การวิจัยสําหรับนักศึกษาครูสาขา
คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
เปUาหมาย ผ)านเกณฑระดับร@อยละ 80 ผล
การดําเนินงาน 100
3. เชิงเวลาระยะเวลาในการจัดอบรม
เปUาหมาย 4 วัน ผลการดําเนินงาน 4 วัน
4. เชิงงบประมาณ สามารถใช@งบประมาณ
จัดทําโครงการตามจํานวน เปUาหมาย
22,400 ผลการดําเนินงาน 22,400 คิด
เปRนร@อยละ 100

22,400.00 ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการเขียนรายงานการวิจยั สําหรับนักศึกษา
ครูของ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถ
ดําเนินการเขียนเล)มรายงานการวิจัยจากการ
ดําเนินการวิจยั ได@ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด โดยมี
งานวิจัยจํานวน 35 เรื่อง ดังนี้ 1) การออกแบบ
สื่อการเรียนรู@วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คําศัพท
หมวดห@องเรียน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 2 2) การออกแบบเกมฝ•กฝน
การอ)านเสียงและการใช@สระเออในวิชา
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ 2
3)การออกแบบสื่อการเรียนรู@วิชาภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 3 4)การออกแบบสื่อการ
เรียนรู@ เพื่อพัฒนาทักษะการอ)าน วิชาภาษาไทย
เรื่องการใช@สระ ออ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 1 5)การออกแบบสื่อการ
เรียนรู@วิชาภาษาไทย เรื่องการอ)านสะกดคํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ 3 6)การ
ออกแบบสื่อการเรียนรู@วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
คําศัพทภาษาอังกฤษหมวดครอบครัว สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ 2 7)การออกแบบ
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง คําควบกล้ํา ชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 2 8)การออกแบบสื่อการ
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เรียนรูร@ ายวิชาภาษาไทย เรื่องการแต)งประโยค
คํานาม เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและการแต)ง
ประโยคได@ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่
1 9)การออกแบบสื่อการเรียนรู@ เรือ่ ง คําศัพท
ภาษาอังกฤษหมวดสัตว สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 2 10) การออกแบบสื่อการ
เรียนรู@วิชาภาษาไทย เรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษ
หมวดยานพนะ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปDที่ 2 11)การออกแบบสื่อการเรียนรู@การอ)าน
การเขียนวิชาภาษาไทย เรื่องการใช@สระอู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ 1 12)การ
ออกแบบสื่อการเรียนรู@วิชาคณิตศาสตร เรื่องรูป
เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ 2
13)การออกแบบสื่อการเรียนรู@ เรือ่ ง การอ)าน
สะกดคําและแจกลูกคําสระอัว สระโอ สําหรับ
ชั้นประถมศึกษาปDที่ 3 14)การออกแบบ
แอปพลิเคชั่นสําหรับฝ•กการเขียนและการอ)าน
สระในภาษาไทยอย)างถูกวิธี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 1 15) การออกแบบสื่อการ
เรียนรู@วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช@สระอํา เพื่อ
พัฒนาการอ)านการเขียน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 2 16) การออกแบบสื่อการ
เรียนรู@วิชาภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกตใน
อักษะกลางเพื่อพัฒนาทักษะการอ)านออกเขียน
ได@ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ 3 17)
การออกแบบสื่อการเรียนรู@วิชาวิทยาการคํานวณ
เรื่อง อังลกอริทึม สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 2 18) การออกแบบสื่อการ
เรียนรู@วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช@ บรร (ร หัน)
และ บัน เพื่อพัฒนาการอ)านและการเขียน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ 3 19) การ
ออกแบบสื่อการเรียนรู@ เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ)านและการเขียน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมปDที่ 1 20) การออกแบบสื่อการเรียนรู@
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ
หมวดเครื่องแต)งกาย สําหรับนักเรียนชั้น
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ข@อเสนอแนะ

ประถมศึกษาปDที่ 2 21) รูปแบบการจัดการ
เรียนรู@แบบ Active Learning กลุม) สาระการ
เรียนรู@วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปDที่ 2 โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
22) การออกแบบสื่อการเรียนรู@เพื่อพัฒนาการ
อ)านวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คําศัพทหมวดสี
สําหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปDที่ 1 23) การ
ออกแบบสื่อการเรียนรู@เพื่อพัฒนาทักษะการอ)าน
และการเขียนวิชาภาษาไทย เรืองพยัญชนะไทย
สําหรับชั้นประถมศึกษาปDที่ 1 24) การออกแบบ
สื่อการเรียนรู@การอ)านและการเขียนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การใช@สระอิ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 1 25) การออกแบบสื่อการ
เรียนรูร@ ายวิชาภาษาไทย เรื่อง การผันเสียง
วรรณยุกตในแม) ก.กา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 3 26) การออกแบบสื่อการ
เรียนรูเ@ พื่อพัฒนาการอ)านการเขียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องการแจกลูกสะกดคํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปDที่ 1 27) การพัฒนา
ระบบติดตามด@วยจีพีเอสและอุปกรณตรวจสอบ
ระดับน้ํามันด@วยการประมวลผลตามเวลาจริง
28) การออกแบบสื่อการเรียนรู@ เรือ่ ง คําศัพท
ภาษาอังกฤษหมวดผลไม@ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปDที่ 2 29) ต@นแบบเทคโนโลยี
ความเปRนจริงเสริมเพื่อการนําชมวัดในจังหวัด
เพชรบุรี 30) เกมเสริมทักษะการเรียนรู@อักษะ
ไทยไตรยางศ ด@วยหลักการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ 31) การขายเค@กออนไลนร@านน@องกอลฟ เบ
เกอรี่
โดยใช@เพจเฟสบุŽค
32) การสร@างหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องความรู@
เบื้องต@นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 33) เว็บ
แอปพลิเคชั่นระบุพิกัดชุมชนเปUาหมายบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบน
แผนที่กูเกิล 34) การศึกษาการใช@อินโฟกราฟ•กที่
สร@างด@วยโปรแกรมสําเร็จรูปออนไลนในการ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม
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ผลผลิต
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เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

พัฒนาธุรกิจผลิตสบูเ) พื่อการจําหน)วยออนไลน
35) การสร@างหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรด@วย
กิจกรรมที่ 27 อบรมเชิงปฏิบตั ิการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด@านการสอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน Microsoft Office Specialist (MOS) (6472000001) / 35,450 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อเป•ดโอกาสให@นักศึกษานํา
1. เชิงปริมาณ
35,450.00
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรอง
นักศึกษาสอบใบ
1. งบประมาณไม)เพียงพอ
ความรู@และประสบการณทีไ่ ด@รับ
1.1 ร@อยละของนักศึกษาที่ผ)านการ
มาตรฐานวิชาชีพ ด@านการสอบใบรับรองความ ประกาศนียบัตร Microsoft 2. การอบรมและสอบออนไลน มี
มาใช@ในการปฏิบัติจริง
พัฒนาทักษะความสามรรถทางวิชาการ/
สามารถ ของ Microsoft Office Specialist
Office Specialist (MOS) : ปwญหาจากระบบอินเทอรเน็ตไม)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วิชาชีพจากกลุ)มเปUาหมายของโครงการ
(MOS) : Microsoft Office PowerPoint 2016 Microsoft Ofice
เสถียร เพราะชั่วโมงอินเทอรเน็ต
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอประยุกต
เปUาหมาย ร@อยละ 85 ผลการดําเนินการ
Online ให@กับนักศึกษาปwจจุบัน สาขา
PowerPoint 2016
ของนักศึกษามี จํากัด
แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ร@อยละ 85
คอมพิวเตอรประยุกต แขนงเทคโนโลยี
3. การอบรมและสอบออนไลนมี
สํานักงานเกี่ยวกับการใช@งาน
1.2 จํานวนผู@สอบผ)านทักษะใบ
คอมพิวเตอรสํานักงานและศิษยเก)าสาขาวิชา
ปwญหาจากสภาพอากาศในการอบรม
โปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ•ศ
ประกาศนียบัตร เปUาหมาย 24 คน ผล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน
และการสอน เนื่องจากเปRนฤดูฝน
3. เพื่อนักศึกษามีความรู@เข@าใจใน
การดําเนินงาน 24 คน
เปRนนักศึกษาปwจจุบันของสาขาคอมพิวเตอร
ทําให@มีเสียงลมและเสียงผลรบกวน
มาตรฐานวิชาชีพด@นการสอบ
2. เชิงคุณภาพ จํานวนผูส@ อบผ)านทักษะที่
ประยุกต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ในขณะที่นักศึกษากําลังเข@าอบรม
ใบรับรองความสามารถของ
ได@รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปUาหมาย
สํานักงาน และสอบผ)านเพื่อรับใบ
และสอบปฏิบัติ
Microsoft Office Specialist
ร@อยละ 90 ผลการดํานเนินงาน ร@อยละ
ประกาศนียบัตร มีจํานวนทั้งสิ้น 24 คน คิด
4. การอบรมและสอบออนไลน มี
(MOS) : Microsoft Office
100
เปRนร@อยละ 100
ปwญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรที่
PowerPoint 2016
3. เชิงเวล กิจกรรมแล@วเสร็จตาม
นอกจากนี้ ได@มีการเชิญศิษยเก)าทีเ่ รียนจบใน
นักศึกษาใช@สอบ ของนักศึกษาบาง
4. เพื่อให@นักศึกษามีทักษะในการ
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน ที่มี
คนสรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร
นําวิชาชีพด@านความสามารถของ
4. เชิงงบประมาณ สามารถใช@งบประมาณ
ความสนใจที่จะเข@าอบรม Microsoft Office
ไม)รองรับกับโปรแกรมที่นักศึกษาใช@
Microsoft Office Specialist
จัดทําโครงการตามจํานวน >ร@อยละ 80
PowerPoint 2016 จํานวน 72 คน เพื่อ
สอบ
(MOS) : Microsoft Office
ทบทวนความรู@ ฝ•กทักษะและประยุกตการใช@
PowerPoint 2016 เพื่อใช@ในการ
Microsoft Office PowerPoint 2016 ให@
ประกอบอาชีพ
สอดคล@องกับงานที่ศิษยเก)าทําอยู) เพื่อเปRนการ
พัฒนาศักยภาพศิษยเก)าให@เปRนประโยชนกับ
องคกร และศิษยเก)าที่เข@าร)วมอบรม จะได@รับใบ
เกียรติบตั รของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเข@าร)วม
กิจกรรมทีส่ าขาคอมพิวเตอรประยุกต แขนง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงานได@จัดขึ้น
กิจกรรมที่ 28 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร@อมก)อนเข@าทดสอบและทดสอบมาตรฐานฝDมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช@คอมพิวเตอร (ประมวลผลคํา) ระดับ 1 (6472000004) / 15,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อเพิ่มทักษะและความ
เชี่ยวชาญผ)านการฝ•กปฏิบัติใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหลักสูตร
2. เพื่อยกระดับทักษะความ

นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 20 คน
เข@าร)วม

นักศึกษา
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ประยุกต แขนง
เทคโนโลยี

1. เชิงปริมาณ ร@อยละของนักศึกษาเข@า
ร)วมโครงการ ทั้งหมด 20 คน เปUาหมาย
20 คน ผลการดําเนินการ 20 คน
2 เชิงคุณภาพ
1. ร@อยละของผลสัมฤทธิ์การเรียน

15,000.00

14,400.00 1. ทําให@นักศึกษามีความพร@อมในการทดสอบ
มาตรฐานฝDมือแรงงานแห)งชาติ
2. ทําให@นักศึกษาได@รับหนังสือรับรองผ)านการ
ทดสอบมาตรฐานฝDมือแรงงานแห)งชาติ

เตรียมความพร@อมก)อนเข@า เนื่องด@วยสถานการณโควิค-19 ทํา
ทดสอบและทดสอบ
ให@การจัดโครงการล)าช@า
มาตรฐานฝDมือแรงงาน สาขา
พนักงานการใช@คอมพิวเตอร
(ประมวลผลคํา) ระดับ 1

เนื่องจากเปRนการอบรม
ออนไลน ทําให@สัญญานการ
สื่อสารขาดหายไปบ@าง ซึ่งทํา
ให@นักศึกษาบางคนอาจจะได@
ข@อมูลไม)ครบถ@วน
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
องค%ความรู@และบทเรียนที่
ปCญหาและอุปสรรค
ผลลัพธ%
ได@รับ
(Outcome)
เชี่ยวชาญด@านวิชาการของ
คอมพิวเตอร
การสอนแบบ Blended Learning
เพื่อพัฒนาผู@เข@ารับการ
นักศึกษา
สํานักงาน คณะ Quality และสอดคล@องกับศตวรรษที่ 21
ฝ•กอบรมซึ่งจะเปRนผู@เข@ารับ
เทคโนโลยี
ที่ถูกวัดด@วยเครื่องมือทีไ่ ด@มาตรฐานทาง
ทดสอบมาตรฐานฝDมือ
สารสนเทศ
การศึกษาและกําหนดไว@ใน มคอ.3
แรงงานให@มีความพร@อมใน
สามารถทดสอบ รายวิชา 7123904 หัวข@อพิเศษทาง
การทดสอบมาตรฐานฝDมือ
มาตรฐานฝDมือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน
แรงงานแห)งชาติ
แรงงานแห)งชาติ เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
เปRนการทดสอบ ร@อยละ 91
ฝDมือ ความรู@
2. จํานวนนวัตกรรมหรือผลงาน
ความสามารถ สร@างสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร
และทัศนคติใน รับรองการนําไปใช@ประโยชน บนเว็บไซต
การทํางานของผู@ www.youtube.com เปUาหมาย
ประกอบอาชีพ นวัตกรรม/ผลงาน ผลการดําเนินงาน 1
ตามเกณฑที่
ชิ้น
กําหนดใน
3. เชิงเวลา กิจกรรมแล@วเสร็จตาม
มาตรฐานฝDมือ ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย ไตรมาสที่
แรงงานแห)งชาติ 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
ผู@เข@ารับการ
4. เชิงงบประมาณ ค)าใช@จ)ายของกิจกรรม
ทดสอบเมื่อ
เปRนไปตามที่ได@รับอนุมตั ิ เปUาหมาย
ทดสอบผ)าน จะ 15,000 ผลการดําเนินงาน 14,400
ได@รับหนังสือ
รับรองว)าเปRนผู@
ผ)านการทดสอบ
มาตรฐานฝDมือ
แรงงานแห)งชาติ
ระบุ ชื่อ
นามสกุล สาขา
และระดับทีผ่ )าน
การทดสอบเปRน
หลักฐานยืนยัน
ในทักษะฝDมือ
ของตน
กิจกรรมที่ 29 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน@น Active Blended Learning และสร@างความร)วมมือเชิงเครือข)าย เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะของนักศึกษา (6473000005) / 81,226 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
กิจกรรมย)อยที่ 1 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การบริหารความ
เสี่ยงสําหรับการฝ•กภาคปฏิบตั ิ

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
โครงการปฏิรูป
การเรียนการ
สอนและ
ยกระดับ
มาตรฐาน
วิชาการของ
นักศึกษาด@วย
กระบวนการ
เรียนการสอน
แบบ
Blended
Learning
Quality ที่
สอดคล@อง กับ
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เตรียมความ
พร@อมก)อนเข@า
ทดสอบและ
ทดสอบ
มาตรฐานฝDมือ
แรงงาน สาขา
พนักงานการ
ใช@คอมพิวเตอร
(ประมวลผล
คํา) ระดับ 1

แนวทางการ รายงาน
บริหารความ อุบัติการณทาง
เสี่ยงในการฝ•ก คลินิกจากการ

1. เชิงปริมาณ ร@อยละของผู@เข@าร)วม
กิจกรรม เปUาหมาย ร@อยละ 100 ผลการ
ดําเนินงาน ร@อยละ 80

15,302.00

15,302.00 การดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้
ทําให@ได@การถอดองคความรู@เพื่อจัดทําเปRนคู)มือ
การบริหารความเสี่ยงทางคลินิกสําหรับการฝ•ก

ข@อเสนอแนะ

การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้
ทําให@ได@การถอดองคความรู@
เพื่อจัดทําคู)มือการบริหาร
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม
(Clinical risk management) )
วัตถุประสงค
1. เพื่อให@นักศึกษา พยาบาลพี่
เลี้ยงในแหล)งฝ•ก อาจารยประจํา
สาขาพยาบาลศาสตร มีความรู@
ความเข@าใจด@านการบริหารความ
เสี่ยงในการฝ•กปฏิบตั ิ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งในการฝ•กปฏิบัติที่เปRน
มาตรฐาน

เป2าหมายเชิง เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
ผลลัพธ%
(Output)
(Outcome)
ปฏิบัติ
ฝ•กปฏิบัตเิ ปRน
ศูนย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

2. เชิงคุณภาพ แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในการฝ•กปฏิบตั ิ เปUาหมาย 1
แนวทาง ผลการดําเนินงาน 1 แนวทาง
3. เชิงเวลา โครงการแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณ ได@รับจัดสรร 15,302
บาท เบิกจ)ายจริง 15,302 บาท คงเหลือ
- บาท

กิจกรรมที่ 97 ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยที่เน@นการเรียนรู@จากการปฏิบัติจริงร)วมกับโรงเรียน (6468000007) / 27,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด@าน
1. จํานวนสื่อ/ 1. จํานวน
1. เชิงปริมาณ
27,000.00
งานวิจัยจากกระบวนการเรียน
นวัตกรรม
งานวิจัย/
1. จํานวนสื่อ/นวัตกรรมนําไปใช@
การสอนสําหรับนักศึกษาครู
นําไปใช@
บทความวิจัยที่ ประโยชน เปUาหมาย 20 ชิ้น ผลการ
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ประโยชนอย)าง ได@รับการตีพิมพ ดําเนินงาน 20 ชิ้น

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต

ความเสีย่ งทางคลินิกสําหรับ
การฝ•กปฏิบัติของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยได@รับความ
ร)วมมือจากอาจารยประจํา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรทุก
ท)านและแหล)งฝ•กร)วมกัน
จัดทําขึ้นโดยมีเปUาหมายเพื่อ
ลดความเสีย่ ง ปUองกันความ
เสี่ยง ลดความรุนแรงเมื่อ
เกิดความเสี่ยง มีแนวทาง
การดูแลร)วมกันเพื่อสร@าง
การฝ•ก และการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยกับผู@ป‘วย อาจารย
นักศึกษามีความมั่นใจ
สถาบันแหล)งฝ•กมีความ
มั่นใจในการฝ•กปฏิบัติของ
นักศึกษา คู)มือนี้เกิดจากการ
ร)วมพิจารณาองคความรู@และ
ประสบการณ จาก
ผู@ทรงคุณวุฒิและการร)วมกัน
ถอดองคความรู@ร)วมกันกับ
พยาบาลวิชาชีพในแหล)งฝ•ก
ทั้งนี้คู)มือนี้จะนําสู)การปฏิบตั ิ
การปฐมนิเทศรวมทั้งเตรียม
ความพร@อมนักศึกษา
นอกจากนี้สามารถนําไปใช@
เปRนคู)มือสําหรับผู@สนใจ
นําไปใช@ประโยชนเพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
ต)อไป

ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยที่เน@นการเรียนรู@
จากการปฏิบตั ิจริงร)วมกับโรงเรียนของ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี

นักศึกษาสามารถนําความรู@
ที่ได@รับไปพัฒนาสื่อการ
เรียนรูเ@ พื่อพัฒนาทักษะการ
สอนและผลงานวิจยั จากการ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ระหว)างดําเนินการเกิดสถานการณ นักศึกษาสามารถนําผลการ
โรคระบาด โควิด-19 ขึ้นทําให@การ สร@างนวัตกรรมไปปรับใช@
ดําเนินการในการนําสื่อไปทดลองกับ ในช)วงการฝ•กปฎิบัตการสอน
ผู@เรียนไม)สามารถทําได@จึงมีผลต)อ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ%
(Output)
(Outcome)
ครูให@พร@อมทํางานด@วยวิชาการ
น@อย 1 ชิ้น
หรือนําเสนอใน
2. จํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรม เปUาหมาย
สารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนําความรูไ@ ป
วิชาชีพ
2. จํานวน
เวทีระดับชาติ/ 30 คน ผลการดําเนินงาน 40 คน
ประยุกตใช@ในการพัฒนาผลงานวิจัยจาก
3. เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
งานวิจัย/
นานาชาติ
2. เชิงคุณภาพ ผลทักษะการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน โดยได@จํานวน
เรียนรูจ@ ากกระบวนการเรียนการ บทความวิจัยที่ จํานวน 20 เรื่อง ผลงานวิจัยที่เน@นการเรียนรูจ@ ากการ
บทความวิจัยหรือนวัตกรรมจํานวน 20 ชิ้น
สอนสําหรับนักศึกษาครูร)วมกับครู ได@รับการ
2. จํานวน
ปฏิบัติจริงร)วมกับโรงเรียนนักศึกษาสาขา
ได@รับรางวัล 3 รางวัล ประกอบด@วย บทความ
ประจําการ
ตีพิมพหรือ
ระดับยอกเยี่ยม 1 รางวัล บทความระดับ ดี 1
ผลงานที่ได@รับ คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนอในเวที รางวัล 3 รางวัล เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผลการประเมิน
รางวัล นําเสนอระดับดีเด)น 1 รางวัล
ระดับชาติ/
ประกอบด@วย
ร@อยละ80
นานาชาติ
บทความระดับ 3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดอบรม
อย)างน@อย 20 ยอกเยี่ยม 1
เปUาหมาย 6 วัน ผลกาดําเนินงาน 6 วัน
เรื่อง
รางวัล บทความ 4. เชิงงบประมาณ สามารถใช@งบประมาณ
3. จํานวน
ระดับ ดี 1
จัดทําโครงการตามจํานวน เปUาหมาย
ผลงานที่ได@รับ รางวัล นําเสนอ 27000
รางวัลอย)าง
ระดับดีเด)น 1
น@อย 2 รางวัล รางวัล
กิจกรรมที่ 101 อบรมเชิงปฏิบัติการสร@างแบบจําลองสามมิติด@วยวิทยาการความเปRนจริงเสมือน (6469000002) / 19,600 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนา
จํานวนชิ้นงาน จํานวนชิ้นงานที่ 1. เชิงปริมาณ จํานวนผู@เข@ารับการอบรม
19,600.00
19,600.00 ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
แบบจําลองสามมิตดิ @วยวิทยาการ ที่เกิดจากากรส เกิดจากากรส
เปUาหมาย อย)างน@อย 2 ชิ้น ผลการ
สร@างแบบจําลองสามมิติด@วยวิทยาการความเปRน
ความเปRนจริงเสมือน
ร@างสรรคของ ร@างสรรคของ
ดําเนินงาน ร@อยละ 100
จริงเสมือน จํานวนผู@เข@าอบรมจํานวน 45 คน
2. เพื่อส)งเสิรมและสนับสนุนการ นักศึกษา
นักศึกษา 17
2. เชิงคุณภาพ จํานวนชิ้นงานที่เกิดจาก
หลังจากการฝ•กอบรมนักศึกมีผลงานสร@างสรรค
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให@พร@อม อย)างน@อย 2
ชิ้น
การสร@างสรรคของนักศึกษา เปUาหมาย
จํานวน 17 ชิ้นงาน เกินเปUาหมายที่วางไว@ ซึ่งตั้ง
ทํางานด@วยวิชาการ วิชาชีพ และ ชิ้น
อย)างน@อย 2 ชิ้น ผลการดําเนินงาน ร@อย
เปUาไว@ 2 ชิ้นงาน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ละ 100
3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดอบรม
เปUาหมาย 2 วัน ผลการดําเนินงาน 17-18
กรกฎาคม 2564
4. เชิงงบประมาณ สามารถใช@งบประมาณ
จัดทําโครงการตามจํานวน เปUาหมาย
19,600 ผลการดําเนินงาน 12,339

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ปฏิบัติจริง และได@รับการฝ•ก การพัฒนาในขั้นตอนต)อไปในการลง
ทักษะในการนําเสนอ
พื้นที่จริง
ผลงานวิจัยในครั้งนี้

ได@ทักษะการพัฒนา
แบบจําลองสามมิตดิ @วย
วิทยาการความเปRนจริง
เสมือน

เนื่องจากสถานการณแพร)ระบาด
ของไวรัสโคโรน)า (COVID-19) ซึ่งมี
แนวโน@มที่แย)ลงไม)สามารถจัดการ
อบรมได@ตามปกติ (ประกอบกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการของ
มหาวิทยาลัย) ทําให@ไม)สามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมได@ตาม
รูปแบบปกติ แนวทางแก@ไข คือ มี
การเลื่อนวันเวลาในการจัดกิจกรรม
ออกไป แต)ก็ไม)สามารถดําเนินการ
ได@ เนื่องจากยอดผู@ตดิ เชื้อและ
สถานการณที่มีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงจึง
หวัดเพชรบุรเี ปRนพื้นที่ที่มีอัตราการ
แพร)ระบาดค)อนข@างสูง จึงต@องมีการ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปRน
รูปแบบออนไลน

ข@อเสนอแนะของผู@เข@าร)วม
อบรม
1) ผู@เข@าร)วมอบรมอยากให@เพิ่ม
วันและเวลาในการจัดอบรม
ครั้งต)อไป เนื่องจากเปRน
ความรู@ใหม)ทไี่ ด@รับ
นอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียน
2) ผู@เข@าร)วมอบรมอยากให@มี
การสร@างแบบจําลองสามมิติ
ในแนวทางอื่น
ข@อเสนอแนะของผู@ดําเนิน
โครงการ
1) เห็นสมควรให@มีการจัดกิจ
กรรนี้ซ้ําอีกครั้ง หรือจัดในครั้ง
ต)อไป เนื่องจากในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้เปRนรูปแบบ
ออนไลน สิ่งที่ผเู@ ข@าอบรมควร
ได@รับคือการฝ•กปฏิบัตโิ ดยใช@
เครื่องสร@างเทคโนโลยีความ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

เปRนจริงเสมือน ซึ่งผู@เข@าอบรม
ไม)มโี อกาสได@ใช@เนื่องจาก
สถานการณืการแพร)ระบาด
ของไวรัส โคโรน)า (COVID19)
2) H19ควรให@มีการสับเปลีย่ น
หรือผันเงินในการจัดกิจกรรม
บางส)วนไปใช@ทดแทนได@ใน
กรณีที่ไม)สามารถดําเนินการ
จัดกิจกรรมได@ตามปกติ เพราะ
แม@ว)าจะมีการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน แต)มี
ค)าใช@จ)ายในส)วนอื่นที่
จําเปRนต@องใช@และสมควรให@มี
การเบิกจ)ายเช)นกัน
กิจกรรมที่ 103 ฝ•กปฏิบัตสิ ร@างสรรคนวัตกรรม (สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมเี ดีย) (6471000002) / 57,800 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให@นักศึกษาสามารถสร@าง จํานวน
นักศึกษา
1. เชิงปริมาณ
57,800.00
57,775.00 มีการดําเนินการจัดซื้อวัสดุได@ครบ แต)ระหว)าง
ชิ้นงานหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับ
นวัตกรรม 6
สามารถ
1.1 จํานวนนักเรียนที่เข@าร)วม
ดําเนินการเกิดสถานการณโรคระบาด โควิด-19
ปwญญาประดิษฐ เช)น การมองเห็น ชิ้น
สร@างสรรค
โครงการ เปUาหมาย 40 คน ผลการ
ขึ้นทําให@การดําเนินการในการรวมกลุ)มนักศึกษา
การตีความจากภาพ หรือนวัตกรม
ชิ้นงานได@
ดําเนินงาน เกิดสถารณการโรคระบาดโค
เพื่อทําการเรียนรู@การสร@างสรรค สร@างชิ้นงาน
ด@าน IoT สมารทฟารม พลักงาน
วิด-19 จึงทําให@ไม)ได@จดั อบรม
หรือนวัตกรรมต)าง ๆ ไม)สามารถดําเนินการ
อัจฉริยะ เปRนต@น
1.2 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงาน
แก@ไข และรอให@นักศึกษาสามารถกลับเข@ามา
2. เพื่อให@นักศึกษาเกิดความคิด
สร@างสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร
เรียนแบบรวมกลุม) ได@ จะดําเนินการสร@างชิ้นงาน
สร@างสรรค
รับรองการนําไปใช@ประโยชน เปUาหมาย 6
ต)อได@
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให@
ชิ้น ผลการดําเนินงาน ไม)ได@จดั อบรมจึงยัง
พร@อมทํางานด@วยวิชาการวิชาชีพ
ไม)มีชิ้นงาน
และทักษะในศตวรรษที่ 21
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาได@ทักษะใหม)ๆ
ในการสร@างนวัตกรรม เปUาหมาย ร@อยละ
80 ผลการดําเนินงาน เกิดสถานการณโรค
ระบาดโควิด-19 จึงยังไม)ได@จัดอบรม
3. เชิงเวลา ระยะเวลาในการจัดอบรม
เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
เกิดสถานการณโรคระบาดจึงยังไม)ได@จดั
อบรม
4. เชิงงบประมาณ 57800 บาท
8. งบประมาณ ได@รับจัดสรรงบประมาณ
แผ)นดิน - บาท งบประมาณรายได@

ระหว)างดําเนินการเกิดสถานกรรณ
โรคระบาด โควิด-19 ขึ้นทําให@การ
ดําเนินการในการรวมกลุ)มนักศึกษา
เพื่อทําการเรียนรู@การสร@างสรรค
สร@างชิ้นงานหรือนวัตกรรมต)าง ๆ ไม)
สามารถดําเนินการได@
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

57,800 บาท เบิกจ)ายจริง 57,775 บาท
คงเหลือ 25 บาท
กิจกรรมที่ 105 การซ)อมประกอบคอมพิวเตอรและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน (6472000003) / 20,050 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพิ่มเพิ่มทักษะและความ
นักศึกษาคณะ นักศึกษา
1. เชิงปริมาณ ร@อยละของนักศึกษาเข@า
20,050.00
20,050.00 1. ทําให@นักศึกษาสามารถซ)อมเครือ่ ง
นักศึกษาสามารถมองเห็น
เชี่ยวชาญผ)านการฝ•กปฏิบัติใน
เทคโนโลยี
สาขาวิชา
ร)วมโครงการ เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผล
คอมพิวเตอรได@
ช)องทางที่ก)อให@เกิดรายได@
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน สารสนเทศ
คอมพิวเตอร
การดําเนินงาน ร@อยละ 100
2. ทําให@นักศึกษาสามารถประเมินอาการเครื่อง แก)ตนเองและครอบครัวได@
ทั้งในและนอกหลักสูตร
จํานวน 10 คน ประยุกต แขนง 2. เชิงคุณภาพ
คอมพิวเตอรได@
และสามารถนําความรู@ที่
2. เพื่อให@ยกระดับทักษะความ
เข@าร)วม
เทคโนโลยี
2.1 ร@อยละของผลสัมฤทธิ์การเรียนการ
3. ทําให@นักศึกษาเข@าใจการใช@งานและการดูแล ได@รับไปใช@ในวิชาฝ•ก
เชี่ยวชาญด@านวิชาการของ
โครงการปฏิรูป คอมพิวเตอร
สอนแบบ Blended Learning Quality
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร
ประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษา
การเรียนการ สํานักงาน คณะ และสอดคล@องกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัด
4. ทําให@นักศึกษาสามารถติดตั้งโปรแกรม
สอนและ
เทคโนโลยี
ด@วยเครื่องมือทีไ่ ด@มาตรฐานทางการศึกษา
คอมพิวเตอรรวมทั้งการตั้งค)าต)าง ๆ ได@
ยกระดับ
สารสนเทศ
และกําหนดไว@ใน มคอ.3 รายวิชา
มาตรฐาน
สามารถซ)อม
7123904 หัวข@อพิเศษทางเทคโนโลยี
วิชาการของ
บํารุง
คอมพิวเตอรสํานักงาน เปUาหมาย ≥80
นักศึกษาด@วย คอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน ร@อยละ96
กระบวนการ และดูแลรักษา
2.2 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงาน
เรียนการสอน คอมพิวเตอร
สร@างสรรคของนักศึกษาและมีเอกสาร
แบบ
ภายในชุมชนให@ รับรองการนําไปใช@ประโยชน บนเว็บไซต
Blended
เกิด
www.youtube.com เปUาหมาย ไตรมาส
Lesrning
ประสิทธิภาพ
4
Quality ที่
สูงสุด ให@เกิด
3. เชิงเวลา
สอดคล@องกับ ความสะดวก
กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
ศตวรรษที่ 21 รวดเร็ว ไม)พอ กําหนด เปUาหมายไตรมาส 4 ผลการ
กิจกรรม การ เจอปwญหาใด ๆ ดําเนินงาน ไตรมาส 4
ซ)อมประกอบ อีกต)อไป และยัง 4. เชิงงบประมาณ
คอมพิวเตอร ทําให@ผู@ใช@บริหาร สามารถใช@งบประมาณจัดทําโครงการ
และการติดตั้ง และหน)วยงาน ตามจํานวน เปUาหมาย 20ม000 บาท ผล
โปรแกรม
ของผู@ใช@บริการ การดําเนินงาน 20ม000 บาท
คอมพิวเตอร ได@ประหยุด
สําหรับ
ค)าใช@จ)ายในการ
นักศึกษา
บํารุงรักษา
สาขาวิชา
เครื่อง
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ประยุกตแขนง รวมทั้งทําให@
เทคโนโลยี
นักศึกษาได@มี
คอมพิวเตอร โอกาสนําความรู@
สํานักงาน
ที่ได@ศึกษาเล)า

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

เนื่องจากด@วยสถานการณโควิด-19 1. เนื่องจากเปRนการอบรม
ทําให@การจัดโครงการล)าช@า และต@อง ออนไลน ทําให@นักศึกษาไม)ได@
เลื่อนการจัดกิจกรรม
ลงมือปฏิบัติกับอุปกรณจริงๆ
2. ผู@เข@าอบรมยังไม)รจู@ ักวิธีการ
ถอดอุปกรณคอมพิวเตอรบาง
ชนิด เช)น ฮารดดิสก SSD
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ%
(Outcome)
เรียนมาใช@
ประโยชนด@วย
กิจกรรมที่ 107 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด@านโภชนาการและอาหารสุขภาพบนฐานบูรณาการการเรียนการสอน (6473000006) / 45,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
2.1 เพื่อจัดทําสื่อออนไลนที่แสดง นักศึกษาได@รบั นักศึกษาได@
1. เชิงปริมาณ ร@อยละของผู@เข@าร)วม
3,875.00
3,875.00 การดําเนินโครงการบรรลุเปUาหมาย นักศึกษา
สมรรถนะความสามารถทางด@าน การพัฒนาตาม เพิ่มพูนความรู@ กิจกรรม เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผลการ
คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
โภชนาการและอาหารสุขภาพ
สมรรถนะ
ความเข@าใจที่
ดําเนินงาน ร@อยละ 80
ประกอบด@วยนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร
ผสานภูมิปwญญาไทยหรือภูมิ
มาตรฐาน
หลากหลายใน 2. เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของ
สาขาสาธารณสุขศาสตร และสาขาการแพทย
ปwญญาท@องถิ่นของนักศึกษา
คุณวุฒิและ
การดูแลสุขภาพ ผู@เข@าร)วมที่มีต)อโครงการ เปUาหมาย ≥
แผนไทย รวมทั้งหมดจํานวน 155 คน ได@เข@า
2.2 เพื่อจัดทําเอกสาร
มาตรฐาน
ผู@รับบริการ
3.51 ผลการดําเนินงาน บรรลุ
ร)วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด@าน
ประกอบการสอนที่เนื้อหามีความ วิชาชีพมี
3. เชิงเวลา โครงการแล@วเสร็จตาม
โภชนาการและอาหารสุขภาพบนฐานบูรณาการ
สอดคล@องกับเรื่องโภชนาการและ ความรู@เพิ่มขึ้น
ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย ไตรมาส 4
การเรียนการสอน ในกิจกรรมอบรมให@ความรู@
อาหารสุขภาพผสานภูมิปwญญา
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
ด@านโภชนาการและอาหารสุขภาพแก)นักศึกษา
ไทยหรือภูมิปwญญาท@องถิ่นทั้งแบบ
4. เชิงงบประมาณ ได@รับจัดสรร 3,875
บนฐานการบูรณาการกับรายวิชาเพื่อพัฒนา
ออนไลนและ/หรือออฟไลน
บาท เบิกจ)ายจริง 3,875 บาท คงเหลือ ทักษะกระบวนการคิด แก@ไขปwญหาและส)งเสริม
บาท
สุขภาพด@านโภชนศาสตร โดยนักศึกษาได@รับการ
อบรมให@ความรู@ในเรื่อง “โภชนาการเพื่อสุขภาพ
สําหรับผู@สูงวัย”และเรื่อง “สมุนไพรประกอบ
อาหารเพื่อสุขภาพตามวิถไี ทย”
โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด@าน
โภชนาการและอาหารสุขภาพบนฐานบูรณาการ
การเรียนการสอนได@วางแผนดําเนินการไว@
ทั้งหมดจํานวน 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 อบรมให@ความรู@ดา@ นโภชนาการ
และอาหารสุขภาพแก)นักศึกษา ( วันที่ 31
มีนาคม 2564)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข)งขันการพัฒนาองค
ความรู@ด@านโภชนาการ การประกอบอาหาร
สุขภาพ และทักษะวิชาชีพ (วันที่ 7 กรกฏาคม
2564)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาสื่อออนไลนและ
เอกสารประกอบการสอน ด@านโภชนาการ
อาหารสุขภาพ (วันที่ วันที่ 14 กรกฏาคม 2564)
แต)เนื่องจากสถานการณการแพร)ระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม) ทางคณะฯ จึงดําเนิน
กิจกรรมได@เพียงกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเดียว ไม)
สามารถดําเนินกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3
ได@

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

1. นักศึกษาได@รับความรู@
เพิ่มเติมเรื่องเรื่อง
“โภชนาการเพื่อสุขภาพ
สําหรับผู@สูงวัย”และเรื่อง
“สมุนไพรประกอบอาหาร
เพื่อสุขภาพตามวิถีไทย”
2. นักศึกษาได@นําความรู@ที่ได@
จากการอบรมมาวางแผนใน
การดูแลสุขภาพผู@รับบริการ
3. นักศึกษาฝ•กการปรับตัว
ในการทํางานกับผู@อื่นและ
เรียนรู@การทํางานเปRนทีม

เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโค
โรน)าไวรัส 2019 ส)งผลกระทบทําให@
ไม)สามารถดําเนินกิจกรรมได@ครบทั้ง
3 กิจกรรม

วางแผนการใช@จ)าย
งบประมาณ และรูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมใน
ปDงบประมาณถัดไป
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ%
(Output)
(Outcome)
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาศูนยนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู@และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต)างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห@องสมุดของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู@ตามความต@องการของหลักสูตร (64A2000005) / 320,000 บาท / สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการสํารวจคัดเลือกและจัดหาตํารา
วารสาร หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต)างประเทศ ตามความ
ต@องการจากคณาจารยและนักศึกษา ตาม
สาขาวิชา จํานวน 801 เล)ม/ชิ้น/ฉบับยงานผล
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@ ใน ศตวรรษที่ 21 (64A2000002) / 175,000 บาท / สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อรองรับการผลิตสื่อการ
1. เชิงปริมาณ
175,000.00
175,000.00
เรียนการสอนในรูปแบบ
- แผนการใช@ศูนยนวัตกรรมและผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส และสื่อออนไลน
การเรียนรู@ เปUาหมาย 1 แผน / ผลการ
- เพื่อส)งเสริมการใช@เทคโนโลยี
ดําเนินงาน สํานักฯ ได@จดั ทําแผนงาน
การเรียนการสอนในยุคดิจิทลั
นวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนรู@ 1.
- เพื่อสนับสนุนการสร@างสื่อ
ผลิตสื่อการเรียนรู@อิเล็กทรอนิกส ประเภท
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
e-book และ วีดโี อ อย)างน@อยสาขาวิชา
สําหรับอาจารย
ละ 1 เรื่อง ขณะนีม้ ีจํานวนที่จัดทําแล@ว
17 เรื่อง / 2. ผลิตสื่อวีดโี อประเภท
กิจกรรมของหน)วยงาน และมหาวิทยาลัย
มีจํานวน 29 เรื่อง

1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย
สามารถใช@สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสได@
อย)างมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให@
นักเรียน นักศึกษา สามารถทบทวนบทเรียน
รายวิชาต)าง ๆ ย@อนหลังได@

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

1. อาจารย และนักศึกษายังไม)ทราบ
ถึงช)องทางในการให@ความช)วยเหลือ
ในการผลิตสื่อโดยทั่วถึง
2. อุปกรณในการผลิตสื่อการเรียน
การสอน และการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนยังไม)เพียงพอต)อการ
ปฏิบัติงาน ทําให@งานที่ได@ไม)สมบูรณ

2. เชิงคุณภาพ
- ร@อยละผลสัมฤทธิ์การใช@ศูนยนวัตกรรม
และการผลิตสื่อการเรียนรูต@ ามแผน
เปUาหมาย ระดับ 4.00 / ผลการ
ดําเนินงาน การใช@บริการศูนยนวัตกรรม
ยังมีค)อนข@างน@อย โดยมีการทําแผนการ
ประชาสัมพันธการให@บริการ เพื่อให@
อาจารย นักศึกษามาใช@บริการเพิม่ มากขึ้น
การประเมินความพึงพอใจของ
ผู@รับบริการต)อการใช@ศูนยนวัตกรรมและ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน ของสํานัก
วิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต)
มีนาคม – สิงหาคม 2564 ซึ่งมี นักศึกษา
อาจารย เจ@าหน@าที่ จํานวน 26 ครั้ง จาก
ผลการประเมิน พบว)า มีความพึงพอใจต)อ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

การผลิตสื่อการเรียนการสอน ของสํานัก
วิทยบริการฯ ในภาพรวมอยู)ในระดับมาก
ที่สุด คิดเปRนร@อยละ 95.48 มีค)าเท)ากับ
4.77
3. เชิงเวลา เปUาหมาย ไตรมาสที่ 2 / ผล
การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2
กิจกรรมที่ 3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู@ตามความต@องการของหลักสูตร (64A2000005) / 105,900 บาท / สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมย)อยที่ 1 จัดหา
2.1 ตัวเชิงปริมาณ จํานวนทรัพยากร
425,900.00
413,926.05 1. ห@องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศ เปUาหมาย 592 เล)ม/ชิ้น/ฉบับ
ทันสมัยและเพียงพอในการส)งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู@ตามความ
/ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการสํารวจ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ต@องการของหลักสูตร
คัดเลือกและจัดหาตํารา วารสาร
2. ห@องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นและ
1. วัตถุประสงคของโครงการ/
หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้ง
ตรงกับความต@องการของผู@ใช@บริการ
กิจกรรม เพื่อจัดหาสื่อและ
ภาษาไทยและภาษาต)างประเทศ ตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์การใช@สื่อการ
ความต@องการจากคณาจารยและนักศึกษา
สอนด@านเอกสาร หนังสือ ตําราทั้ง
ตามสาขาวิชา จํานวน 801 เล)ม/ชิน้ /ฉบับ
ในและต)างประเทศ
เปRนเงิน 400,044.05 บาท คิดเปRนดังนี้
1. หนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ
จํานวน 339 เล)ม/ชิ้นๆ ละ 773 บาท เปRน
เงิน 187,983.55 บาท
2. วารสาร 46 ชื่อเรื่อง และ
หนังสือพิมพ 11 ชื่อเรื่อง 268 ฉบับ เปRน
เงิน 113,060 บาท
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 28 ชื่อ
เรื่องๆ เปRนเงิน 99,000 บาท
2.2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของ
ผู@ใช@บริการต)อทรัพยากรสารสนเทศ
เปUาหมาย ไม)น@อยกว)าร@อยละ 80 / ผล
การดําเนินงาน ร@อยละ 82.59 คิดค)าเฉลี่ย
เท)ากับ 4.13
2.3 เชิงเวลา เปUาหมายไตรมาสที่ 3 / ผล
การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค
กิจกรรมที่ 4 พัฒนานักศึกษาเกษตรให@มีอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค (6408000044) / 39,400 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษามีจติ
1. ตัวชี้วัด จํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรม
จากสถานการณการแพร)ระบาดของไวรัสโควิด 1. มีการปรับเปลี่ยน
อาสา มีทักษะการใช@ชีวิตทาง
เปUาหมาย ไม)น@อยกว)าร@อยละ 80 ผลการ
19 ทําให@มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัด
กิจกรรมให@สอดรับกับ
สังคมร)วมกับผู@อื่น
ดําเนินงาน บรรลุทุกกิจกรรม (ร@อยละ
กิจกรรมบางส)วนให@อยู)ในรูปแบบของการทํา
สถานการณทีเ่ ปลี่ยนแปลง

ภายใต@สถานการณการแพร)ระบาด 1. ควรมีกิจกรรมพัฒนา
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําให@ไม)
บุคลิกภาพ สร@างภาพลักษณ
สามารถจัดกิจกรรมได@ตามแผน และ นักศึกษาให@มีระเบียบวินัยมาก
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม
2.เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษามี
ความสามารถในการเปRน
ผู@ประกอบการ
3.เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษามี
ระเบียบวินยั มีความซื่อสัตย มีสุข
ภาวะที่ดี ห)างไกลจากยาเสพติด
4.เพื่อส)งเสริมนักศึกษาให@มีการใช@
เทคโนโลยีสารสนเทศในด@าน
การเกษตร

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

100)ทุกกิจกรรมที่ได@ดําเนินการบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด โดยมีจาํ นวนนักศึกษาที่เข@า
ร)วมกิจกรรมมากกว)าร@อยละ 90 เปRนไป
ตามค)าเปUาหมายที่กําหนดไว@ (ไม)นอ@ ยกว)า
ร@อยละ 80)
2. ตัวชี้วัด จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได@รบั
จากการประกวดด@านกิจกรรม เปUาหมาย
ไม)น@อยกว)า1 รางวัล ผลการดําเนินงาน
บรรลุ(ร@อยละ 100)รางวัลจากการ
ประกวดแข)งขัน (ระดับชาติ) 4 รางวัล
การแข)งขันคล@องโคและสะบัดแส@ในงาน
เกษต กําแพงแสน วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 1.
รางวัลชนะเลิศสะบัดแส@หญิง (น.ส.เบญจ
รัตน พลับทอง) 2. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง (น.ส.ปwทมวรรณ ฟwกเถือ่ น) 3.
รางวัลชนะเลิศสะบัดแส@ชาย (นาย
นนทวัฒน วงษสุวรรณ)
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (นาย
อรรตชัย ผูกศิริ) ปwญหา/อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณการแพร)ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19ทําให@มีการงดจัดงาน
ประกวดต)างๆ จึงไม)สามารถส)งนักศึกษา
เข@าร)วมแข)งขันได@
3. ความพึงพอใจของอาจารยผู@สอนต)อ
คุณลักษณะนักศึกษาเกษตร ค)าเปUาหมาย
ไม)น@อยกว)าระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน
บรรลุ 6 ด@าน (คิดเปRนร@อยละ 75)ไม)
บรรลุ2 ด@านจากการประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษาโดยอาจารยผูส@ อน ในด@าน
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย
ทักษะการใช@ชีวิต อารมณและสังคม
ทั้งหมด 8 ด@าน พบว)ามีพฤติกรรม 2 ด@าน
ที่ไม)บรรลุผล คือ ด@านความมีระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย และเข@าใจสิทธิหน@าที่ของ

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

กิจกรรมออนไลน ประกอบด@วย 9 กิจกรรม
ได@แก)
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (ต@นกล@าเกษตร)
- กิจกรรมเรียนรู@วิถีเกษตร (เสริมสร@างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง)
- กิจกรรมปwจฉิมนิเทศนักศึกษา
- กิจกรรมเกษตรอาสา (จิตอาสาพัฒนาคณะ
เกษตร)
- กิจกรรมเกษตรสร@างสุข (ส)งเสริมสุขภาวะ)
- กิจกรรมเกษตรสามารถ (SMART)ส)งเสริมการ
ใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมเกษตรหัวการค@า
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ student start up
(เกษตร Startup)
- กิจกรรมพัฒนาสโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ในทุกกิจกรรมได@มีการประเมินผลการจัดทุก
กิจกรรมจากผู@เข@าร)วมกิจกรรมโดยการใช@
แบบสอบถาม (paper based and
onlinebased) ซึ่งในภาพรวม พบว)า ทุก
กิจกรรมทีไ่ ด@ดาํ เนินการจัดบรรลุผลตามตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ได@แก) จํานวนนักศึกษาที่เข@าร)วม
กิจกรรมเปRนไปตามค)าเปUาหมายทีก่ ําหนดไว@ (ไม)
น@อยกว)าร@อยละ 80) และทุกกิจกรรมที่จดั ให@
นักศึกษาบรรลุผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ที่
ระดับไม)น@อยกว)า 3.51) ซึ่งบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว@ ได@แก)
1. ความเปRนประโยชนของกิจกรรมที่นักศึกษา
สามารถนําไปใช@ประโยชนได@ มีค)าตามเปUาหมาย
ที่กําหนดไว@ไม)น@อยกว)าระดับ 3.51 จํานวน 9
กิจกรรม (คิดเปRนร@อยละ 100)
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได@รับความรู@
เพิ่มเติมจากเข@าร)วมกิจกรรม มีคา) ตามเปUาหมาย
ที่กําหนดไว@ไม)น@อยกว)าระดับ 3.51 จํานวน 9
กิจกรรม (คิดเปRนร@อยละ 100)
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได@มีการทํางาน
เปRนทีมกับเพื่อน หรือบุคคลอื่นมีคา) ตาม

ได@
2. รูปแบบการจัดกิจกรรม
ออนไลนสะดวกและง)ายต)อ
การเข@าร)วม และเปRนการ
ฝ•กฝนทักษะการใช@
เทคโนโลยีสารสนเทศด@วย
3. นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมี
บุคลิกลักษณะที่ทํางาน
เข@มแข็ง สู@งานเสียสละและมี
น้ําใจในการช)วยเหลือผู@อื่น
4. นักศึกษาและคณาจารยมี
ความสนิทสนมสัมพันธอันดี
และมีความสามัคคีกัน ซึ่ง
ส)งผลให@การดําเนินการทํา
กิจกรรมประสบความสําเร็จ

ต@องปรับกิจกรรมและการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน จึงทําให@
นักศึกษาไม)ค)อยมีความใส)ใจและ
ความกระตือรือร@นในการเรียน
ความมีวินัยต)อตนเอง รับผิดชอบใน
หน@าที่ของตนเองน@อยลง และการมี
ส)วนร)วมในการทํางานร)วมกับผู@อื่น
น@อยลงนอกจากนี้ การจัดกิจกรรม
ออนไลนบางครั้งมีปญ
w หาทาง
อินเทอรเน็ตทําให@ลาํ บากต)อการ
เข@าถึง

ขึ้น มีภาวะผู@นาํ กล@าคิด กล@า
แสดงออกอย)างเหมาะสม
2. ควรจัดกิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธระหว)างบุคคลมาก
ขึ้น
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ตนเอง และด@านความเปRนผู@นํา กล@าคิด
กล@าแสดงออกอย)างเหมาะสม และ
ยอมรับความแตกต)างทางความคิดต่ํากว)า
เปUาหมายที่กําหนดไว@ (น@อยกว)าระดับ
3.51) ปwญหา/อุปสรรค เนื่องจาก
สถานการณการแพร)ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19 จึงต@องมีการปรับกิจกรรมเปRน
ออนไลนแทนจึงทําให@นักศึกษามีความใส)
ใจและความกระตือรือร@นในการเรียน การ
มีวินัย รับผิดชอบในหน@าที่ของตนเอง
น@อยลง รวมถึงการมีส)วนร)วมในการ
ทํางานร)วมกับผู@อื่นน@อยลง
4. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต)อนักศึกษา เปUาหมาย ไม)
น@อยกว)าระดับ 3.51 ผลการดําเนินงาน
บรรลุทั้ง 5 ด@าน(ร@อยละ 100)จากการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู@ใช@บันฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในด@านคุณธรรม
จริยธรรมความรู@ ทักษะทางปwญญา
ความสัมพันธระหว)างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขและการใช@เทคโนโลยีพบว)าเปRนไป
ตามค)าเปUาหมายที่กําหนดไว@(ไม)นอ@ ยกว)า
ระดับ 3.51)

กิจกรรมที่ 20 การพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (6466000018) / 62,9000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมย)อยที่ 1 การเสริมทักษะ นักศึกษาคณะ นักศึกษาคณะ 1. เชิงปริมาณ
5,600.00
5,600.00
การเปRนผูป@ ระกอบการสําหรับ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
จํานวนผู@เข@าร)วมโครงการ เปUาหมาย
นักศึกษา : การจัดการนักศึกษา สารสนเทศ
สารสนเทศ
ร@อยละ80 ผลการดําเนินงาน ร@อยละ 100
ทางธุรกิจของผู@ประกอบการและ จํานวน 89 คน ได@รับความรู@
2. เชิงคุณภาพ
การเขียนแผนธุรกิจ
เข@าร)วม
ความเข@าใจใน
ร@อยละของบัณฑิตที่มสี มรรถนะเปRนที่
วัตถุประสงคของโครงการ/
โครงการตาม การเปRน
พึงพอใจของสถานประกอบการ
กิจกรรม
ภารกิจหลัก
ผู@ประกอบการ เปUาหมาย >3.51 ผลการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาอัตลักษณและ
ของคณะ
ให@กับนักศึกษา >3.51

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

เปUาหมายที่กําหนดไว@ไม)น@อยกว)าระดับ 3.51
จํานวน 9กิจกรรม (คิดเปRนร@อยละ 100)
4. ความพึงพอใจของอาจารยผู@สอนต)อ
พฤติกรรมของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 8 ด@าน โดยพบว)า มี
พฤติกรรม 6 ด@านที่บรรลุตามเปUาหมาย(คิดเปRน
ร@อยละ 75) ซึ่งได@แก) ด@านการมีจิตอาสา มี
ทักษะการใช@ชีวิตทางสังคมร)วมกับผู@อื่น, ด@าน
การมีความสามารถในการเปRนผู@ประกอบการ,
ด@านการมีสุขภาวะที่ดีทั้งด@านร)างกายและจิตใจ,
ด@านการสามารถใช@เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนและการทํางานได@, ด@านการมีส)วนร)วมใน
การอนุรักษหรือการเผยแพร)ศลิ ปวัฒนธรรมของ
ท@องถิ่น, และด@านพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ภาพรวม ซึ่งมีค)าตามเปUาหมายที่กําหนดไว@ไม)
น@อยกว)าระดับ 3.51และพบว)ามีพฤติกรรม 2
ด@านที่ไม)บรรลุผล คือ ด@านความมีระเบียบวินยั
ความซื่อสัตย และเข@าใจสิทธิหน@าที่ของตนเอง
และด@านความเปRนผู@นํา กล@าคิด กล@าแสดงออก
อย)างเหมาะสม และยอมรับความแตกต)างทาง
ความคิดซึ่งอาจเปRนเพราะอยู)ในช)วงการเรียน
แบบออนไลน ภายใต@สถานการณการแพร)
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงทําให@นักศึกษา
มีความใส)ใจและความกระตือรือร@นในการเรียน
การมีวินัย รับผิดชอบในหน@าที่ของตนเองน@อยลง
และการมีส)วนร)วมในการทํางานร)วมกับผู@อื่น
น@อยลง ทําให@การแสดงความเปRนผู@นํามีค)าต่ํา
กว)าเปUาหมายที่กําหนดไว@ (น@อยกว)าระดับ 3.51)
1.ได@ความรู@เรื่องภาษี
2.ได@ความรู@เกี่ยวกับการก)อตั้งธุรกิจ
3.ได@ความรู@การคํานวณกําไรขาดทุน
4.ได@พัฒนาทักษะด@านต)าง ๆ เช)น การเขียนแผน
ธุรกิจ
5.สามารถนําความรู@และทักษะต)าง ๆ ไปใช@ใน
ปwจจุบันและอนาคต

1. วันว)างของวิทยากรไม)ตรง
กับวันจัดกิจกรรม
2. สถานการณการแพร)
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาด@านคุณธรรมและจิต
อาสาและทักษะที่จําเปRนใน
ศตวรรษที่ 21

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กิจกรรม การ
เสริมทักษะ
การเปRน
ผู@ประกอบการ
สําหรับ
นักศึกษา :
การจัดการ
นักศึกษาทาง
ธุรกิจของ
ผู@ประกอบการ
และการเขียน
แผนธุรกิจ

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
ได@มีความรู@ มี
ทักษะของการ
เปRน
ผู@ประกอบการ
ไม)ว)าจะเปRนการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑทาง
การตลาด
พัฒนาองคกรที่
สอดคล@องกับ
แผนงบประมาณ
การศึกษาแผน
ธุรกิจ การ
เรียนรู@การทํา
ธุรกิจต)าง ๆ
เพื่อให@เกิด
ทักษะในทุกมิติ
และมีการเตรียม
ความพร@อมใน
การเปRน
ผู@ประกอบการ
จากจุดเริ่มต@นใน
การส)งเสริม
ทักษะความรู@ใน
ด@านต)าง ๆ ที่
เกี่ยวข@องกับ
การตลาดที่จะ
มุ)งเน@นให@
นักศึกษาเกิด
ความเข@าใจและ
มองภาพของ
การผสมผสาน
ช)องทางที่
ก)อให@เกิดรายได@
และรูจ@ ัก
ช)องทาง
การตลาดโดย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

3. เชิงเวลา
กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เปUาหมาย ไตรมาสที่ 3 ผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส 3
4. เชิงงบประมาณ
ค)าใช@จ)ายของกิจกรรมเปRนไปตามที่
ได@รับอนุมัติ 5,600 บาท
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมย)อยที่ 2 ฑูต PBRU
Ambassador 2020
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อพัฒนาอัตลักษณและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาด@านคุณธรรมและจิต
อาสา และทักษะที่จาํ เปRนใน
ศตวรรษที่ 21

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
นักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศแต)
ละสาขาก็
สามารถนํา
ความรู@ของ
ตนเองไปพัมนา
ต)อยอด คิด
วิเคราะหให@เกิด
รายได@แก)ตนเอง
และครอบครัว
ได@ ดังนั้นจึงมี
ความจําเปRน
อย)างยิ่ง ที่คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ควร
ส)งเสริมและ
สนับสนุนให@
นักศึกษามี
ความรู@ความ
เข@าใจ และ มี
ทักษะทางการ
เปRน
ผู@ประกอบการ
นักศึกษาคณะ เพื่อให@นักศึกษา
เทคโนโลยี
มีความกล@า
สารสนเทศ
แสดงออก กล@า
จํานวน 30 คน คิด กล@าตัดสินใจ
เข@าร)วม
ตลอดจนเพื่อ
โครงการหลัก เปRนสะพานสร@าง
การพัฒนาอัต สัมพันธไมตรีอัน
ลักษณและ
ดีงามระหว)าง
คุณลักษณะ
นักศึกษาให@เปRน
ของบัณฑิตที่ หนึ่งเดียวกันทั้ง
พึงประสงค
มหาวิทยาลัย
กิจกรรม ฑูต อีกทั้งเปRนการ
PBRU
เสริมสร@าง

ตัวชี้วัด

1. เชิงปริมาณ
1. จํานวนผู@เข@าร)วมโครงการ
เปUาหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน 44
คน
2. เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู@ใช@บัณฑิต
ต)อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
นักศึกษา เปUาหมาย >3.51 ผลการ
ดําเนินงาน รอผลการประเมินจาก
มหาวิทยาลัย
3. เชิงเวลา
กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เปUาหมาย ไตรมาส 2 ผลการ

งบประมาณ

4,900.00

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

4,900.00 ได@ต@นแบบนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
เพื่อเข@าร)วมประกวด Star of P.C.N.K. 2020

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ปDนี้ทางผู@จัดโครงการได@
เนื่องจากสถานการณการแพร)
จัดธีมผ@าข@าวม@า ซึ่งเปRนผ@า
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน)า
สารพัดประโยชนที่คนไทยใช@ 2019 ทําให@มีการเลือ่ นการจัด
มาแต)โบราณ โดยทางผูเ@ ข@า โครงการหลายครั้ง
ประกวดแต)ละคนได@เสนอ
ความคิดสร@างสรรคออกมา
เปRนเครื่องแต)งกายได@
สวยงาม และเปRนหนึ่งใน
ความภาคภูมิใจที่อยู)กับเรา
มานานหลายยุคหลายสมัย

ข@อเสนอแนะ

เนื่องจากปDนี้มีผู@เข@าร)วม
ประกวดจํานวนมาก ทางผู@จัด
โครงการควรแบ)งเปRนรอบ ๆ
เพื่อกระชับเวลาในรอบการ
สัมภาษณและตัดสิน
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต
ผลลัพธ%
(Output)
(Outcome)
Ambassador บุคลิกภาพที่ดี ดําเนินงาน ไตรมาส 2
2020
ให@กับนักศึกษา 4. เชิงงบประมาณ
รวมทั้งสามารถ
ค)าใช@จ)ายของกิจกรรมเปRนไปตามที่
แก@ไขปwญหา
ได@รับอนุมัติ เปUาหมาย 4900 บาท ผลการ
เฉพาะหน@าและ ดําเนินงาน 4900 บาท
กล@าที่จะ
แสดงออก
ในทางที่ถูกต@อง
เหมาะสม
กิจกรรมย)อยที่ 3 กีฬาบุคลากร
นักศึกษาชั้นปD เพื่อให@นักศึกษา 1 เชิงปริมาณ
10,500.00
10,500.00 1.เพื่อให@นักศึกษาได@รับการพัฒนาสภาวะของ
และนักศึกษาภายในคณะ
1 คณะ
มีสุขภาพ
1. ร@อยละของนักศึกษาชั้นปDที่ 1 ที่
ร)างกาย อารมณ จิตใจ และสังคมอย)างต)อเนื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
ร)างกายที่
เข@าร)วมโครงการ เปUาหมาย ร@อยละ 80
2.นักศึกษามีสุขภาพร)างกายที่แข็งแรงและมี
สารสนเทศ
แข็งแรงและมี ผลการดําเนินงาน 87.18
คุณภาพจิตที่ดี
วัตถุประสงคของโครงการ/
เข@าร)วม
คุณภาพจิตที่ดี 2. เชิงคุณภาพ
3.นักศึกษามีความสามัคคีภายในคณะ และ
กิจกรรม
โครงการ
มีความสามัคคี
ระดับความพึงพอใจของผู@ใช@บัณฑิต
ภายในสถาบันเดียวกัน
เพื่อพัฒนาอัตลักษณและ
ร@อยละ 80 เข@า ภายในคณะ
ต)อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
4.นักศึกษาห)างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ร)วมโครงการ และภายใน
นักศึกษา เปUาหมาย >3.51 ผลดําเนินงาน
ของนักศึกษาด@านคุณธรรมและจิต หลัก การ
สถาบันเดียวกัน รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย
อาสาและทักษะที่จําเปRนใน
พัฒนาอัต
และนักศึกษา
3. เชิงเวลา
ศตวรรษที่ 21
ลักษณและ
ห)างไกลจาก
กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
คุณลักษณะ
อบายมุขและสิ่ง กําหนด ไตรมาสที่ 2-3
ของบัณฑิตที่ เสพติด
4. เชิงงบประมาณ
พึงประสงค
นักศึกษามี
ค)าใช@จ)ายของกิจกรรมเปRนไปตามที่
กิจกรรม กีฬา ทักษะด@าน
ได@รับอนุมัติ 10,500 บาท
บุคลากรและ ความสัมพันธ
งบประมาณ ได@รับจัดสรร...10,500........
นักศึกษา
ระหว)างบุคคล บาท เบิกจ)ายจริง......10,500....คงเหลือ
ภายในคณะ
และความ
.....0.00.........บาท
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
ตัวชี้วัด
เปUาหมาย และ
ผลการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 21 มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด@วยศาสตรพระราชา คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ (6473000016) / 20,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
เนื่องจากสถานการณโรคระบาด
โควิด 19 จึงงดการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 23 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม)และพัฒนาอัตลักษณคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผนไทย (6477000015) / 2,400 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
1. เพื่อให@นักศึกษามีอัตลักษณ
นักศึกษาคณะ ผู@เข@าร)วม
1. เชิงปริมาณ
2,400.00
2,400.00 ผลการดําเนินงานทีผ่ )านมา กิจกรรมสําเร็จลุล)วง

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ถึงแม@จะเกิดสถานการณการ
แพร)ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน)า 2019 ทาง
คณะผู@จัดสามารถจัด
โครงการโดยใช@มาตราการ
คัดกรอง และจํากัดผูเ@ ข@าร)วม
ชม

เนื่องจากสถานการณการแพร)
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน)า
2019 ทําให@มีการเลื่อนการจัด
โครงการหลายครั้ง

งบประมาณในการจัดไม)
เพียงพอ

1. เนื่องจากการจัดกิจกรรม

ในช)วงวันแรกมีปwญหาในการใช@

การใช@โปรแกรม Zoom ใน
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
“ซื่อสัตย มีวินัย ใฝ‘เรียนรู@ บริการ พยาบาล
ด@วยใจเอื้ออาทร และจิตใจของ
ศาสตร ชั้นปDที่
ความเปRนมนุษย”
1 จํานวน 158
2. เพื่อส)งเสริมการจัดกิจกรรม
คน เข@าร)วม
นักศึกษาที่สร@างอัตลักษณและ
กิจกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
กิจกรรมมี
คะแนนสอบหลัง
การอบรมไม)
น@อยกว)าร@อยละ
80 ทุกกลุ)ม
รายวิชา

ตัวชี้วัด

- ร@อยละของนักศึกษาเข@าร)วมกิจกรรม
ส)งเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค เปUาหมาย ร@อยละ
80 ผลการดําเนินงาน ร@อยละ 100
- ร@อยละของนักศึกษาเข@าร)วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร@อมทาง
วิชาการและวิชาชีพ เปUาหมาย ร@อยละ 80
ผลการดําเนินงาน ร@อยละ 100
- ร@อยละของนักศึกษาที่เข@าร)วมกิจกรรม
ส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
ร@อยละ 90
- ร@อยละของนักศึกษาที่เข@าร)วมกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพและระเบียบวินยั
เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
ร@อยละ 95
- ร@อยละของนักศึกษาได@เข@าร)วม เสาวนา
เรื่องการคุกคาม หรือการล)วงละเมิด
เปUาหมาย ร@อยละ 80
ผลการดําเนินงาน ร@อยละ 90
2. เชิงคุณภาพ ร@อยละของนักศึกษาที่เข@า
ร)วมโครงการพัฒนาอัตลักษณของบัณฑิต
ที่พึงประสงคที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยมี
คะแนนความพึงพอใจ > 3.51 เปUาหมาย
≥ 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.10
3. เชิงเวลา โครงการแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณได@รับจัดสรร 2,400
บาท เบิกจ)ายจริง 2,400 บาท คงเหลือ บาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ไปด@วยดี ผู@เข@าร)วมเปRนนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ชั้นปDที่ 1 รหัส 64
จํานวน 158 คน รายงานสรุปแยกตามรายด@าน
ได@ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะด@านวิชาชีพ โดยการ ทํา
กิจกรรมเรียนรู@ ผ)านระบบ E-learning สาขาละ
จํานวน 5-6 วิชา ผลการสอบ Post-test พบว)า
ทุกรายวิชาผ)านมากกว)า ร@อยละ 80 ส)วนในราย
ที่ยังไม)ผ)านจะเรียกให@ นักศึกษาทําข@อสอบใหม)
จนกว)าจะผ)าน
2. การพัฒนาทักษะด@านวิชาการ โดยการอบรม
ปูพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา
คอมพิวเตอร ฟ•สิกส และภาษาอังกฤษ โดยใน
การบรรยายปูพื้นฐานจะมีการทําข@อสอบ Prepost โดยอาจารยผูส@ อน
3. การประข@อมูลสุขภาพ เรื่องภาวะสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตเพื่อใช@เปRน แนวในการติดตามให@
คําปรึกษา ของอาจารยที่ปรึกษา โดยผลจะทํา
การส)งให@ อาจารยที่ปรึกษาประจํากลุ)ม และมี
การติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน รวมทั้งขยาย
การประเมินกับนักศึกษาชั้นปDอื่นๆต)อไป
ผลการประเมินสุขภาพกายพบว)า ร@อยละดัชนี
มวลกายของนักศึกษาพยาบาลส)วนใหญ) ผอม
คิดเปRนร@อยละ 37 สมส)วนร@อยละ 40 และ
มากกว)าร@อยละ 23 มีน้ําหนักเกิน และจากการ
สอบถามการรับรูภ@ าวะสุขภาพของตนเองพบว)า
ส)วนใหญ)มสี ุขภาพแข็งแรง คิดเปRนร@อยละ 80
ผลการประเมินด@านจิตใจพบว)า ร@อยละ 5 มี
ความเครียดสูงกว)าปกติ และมากกว)าร@อยละ 76
มีความเครียดอยู)ในระดับปกติ ผลการสํารวจ
ภาวะซึมเศร@า มากกว)าร@อยละ 88 มีอารมณปกติ
ส)วนในรายที่พบว)ามีความเศร@าปานกลางและ
ระดับมากได@ส)งต)อข@อมูลให@อาจารยที่ปรึกษา
ประจํากลุ)มแล@ว
4. การสอบวัดระดับความรูด@ @านภาษาอังกฤษ
ด@านการฟwงและการอ)าน เพื่อเตรึยมพร@อมในการ
พัฒนาทักษะภาษาตามแนวทาง TOIEC พบว)า

เปRนการดําเนินการใน
รูปแบบออนไลน และมี
กิจกรรมที่หลากหลาย เกือบ
ตลอดทั้งเดือน และมีการ
บันทึกวิดีโอย@อนหลัง เพื่อให@
นักศึกษาหลายคนที่ ต@อง
ทํางานหารายได@พิเศษ หรือ
ติดขัดเรื่อง สัญญาณ
อินเตอรเนต ไม)คงที่ ทําให@
การเรียนรู@ไม)ต)อเนื่อง ไม)
สามารถเข@าร)วมกิจกรรมได@
สามารถติดตามได@ ซึ่ง ได@มี
ช)องทางให@นักศึกษาได@ร)วม
กิจกรรมย@อนหลังในกรณีที่
ไม)ใช)กิจกรรมบังคับ
2. จากผลการสอบวัดความรู@
ภาษาอังกฤษ จึงได@วาง
แนวทางในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ร)วมกับศูนย
พัฒนาภาษาและวิเทศน
สัมพันธ คือ หลังการสอบวัด
ความรู@พื้นฐาน ทางศูนย
ภาษา กําลังพัฒนาบทเรียน
ออนไลน แบบฟรี เพื่อให@
นักศึกษาได@เรียนรู@ ด@วย
ตนเองก)อน และมีการสอบ
วัดผลปลายภาค หาก
นักศึกษาสอบผ)านขยับมา 1
ระดับจะได@รับ เครดิต
กิจกรรมเลือกจํานวน 5
เครดิต และก)อนการสอบ
TOIEC ในสนามจริง จะ
จัดการอบรม โดยเชิญ
วิทยากรมาสอน เปRนคอรส
ประมาณ 20-30 ชั่วโมง
ก)อนจัดสอบจริง ซึ่งการ
สอบตั้งเปUาไว@ว)า นักศึกษา

อุปกรณที่ค)อนข@างติดขัดนักศึกษาที่
อยู)ในพื้นที่ห)างไกล จะมีปญ
w หาเรื่อง
สัญญาณ ทําให@เกิดความไม)เสถียร
การใช@ระบบ Google meet ไม)
สามารถรองรับผูเ@ ข@าร)วมประชุม
ทั้งหมดได@ จําเปRนต@องเป•ด 2 ห@อง
ทําให@บางครั้งเกิดความไม)เสถียรของ
สัญญาณอินเตอรเนต

การจัดอบรม และเพิ่มการ
เตรียมความพร@อมในการการ
ถ)ายทอดสดให@มีความราบรื่น
ขึ้น
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาสื่อแนะแนวประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบออนไลน
กิจกรรมที่ 13 ประชาสัมพันธแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก (6466000009) / 70,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธรับ
ได@สื่อและการ จํานวนนักศึกษา 1. เชิงปริมาณ
70,000.00
สมัครนักศึกษาใหม)คณะ
ประชาสัมพันธ ใหม) ปDการศึกษา - ร@อยละนักศึกษารับเข@าเพิ่มขึ้นจากปDที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรับสมัคร 2564 ที่สมัคร ผ)านมา/ตามแผนรับนักศึกษา (มีผยู@ ืนยัน
2. เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธ
นักศึกษาใหม) เรียนในคณะ
สิทธิ์ 104 คน จากแผนที่กําหนดไว@ 150
การรับนักศึกษาเชิงรุก
เชิงรุก
เทคโนโลยี
คน คิดเปRนร@อยละ 69.33)
3. เพื่อประเมินกระบวนการรับ
สารสนเทศมี
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษา
ตามแผนการรับ นักศึกษา (ได@สื่อ 9 ชิ้น clip 6 ชิ้น ,
สมัคร
เอกสารประชาสัมพันธ 2 ชิ้น )
- ร@อยละอัตราการออกกลางคันของ
นักศึกษาลดลงจากปDทีผ)านมา
2. เชิงคุณภาพ การรับรู@และเข@าใจต)อ
หลักสูตรที่เป•ดสอนในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของกลุ)มเปUาหมาย(ร@อยละ
96.22 คิดจาก ผู@ชําระค)าสมัคร 159 คน
และผ)านการคัดเลือก จํานวน 153 คน :
ข@อมูลการับรู@ได@จากการสัมภาษณโดย
คณะกรรมการสัมภาษณของแต)ละสาขา
ซึ่งสอดคล@องกับข@อมูลในการจัดทําสื่อ
แนะแนว)
3. เชิงเวลา กิจกรรมแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ร@อยละ 80
4. เชิงต@นทุน ค)าใช@จ)ายในการดําเนิน
กิจกรรมเปRนไปตามที่ได@รับอนุมัติ 70000
บาท

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

มีผู@สอบผ)านที่ระดับ B1 เพียง 1 รายคิดเปRนร@อย
ละ 0.7 (เกณฑคะแนน 550-780) และ ร@อยละ
75 อยู)ในระดับ A2 (เกณฑคะแนน 225-545)
พบว)าค)าเฉลี่ยคะแนนสอบอยู)ที่ 304 คะแนน

จะต@องสอบผ)านภายใน
ชั้นปšที่ 3 และระหว)างนี้จะมี
การสร@างแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาภาษา โดยการหา
ข@อมูล ความก@าวหน@าด@าน
วิชาชีพ ต)างๆ เช)น รายได@
การเรียนต)อ ด@วย

70,000.00 จากการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได@ ประชาสัมพันธเชิงรุกยังกลุ)มเปUาหมาย โดย
มุ)งเน@นไปที่กลุม) นักเรียน ผู@ปกครอง และครูแนะ
แนวในสถาณศึกษาในเขตพื้นที่บริการ เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร โดยได@จัดทําสื่อประชาสัมพันธเชิง
รุกแบบคลิปวีดีโอออนไลน และเอกสาร
ประชาสัมพันธจัดส)งไปยังโรงเรียนกลุ)มเปUาหมาย
โดยเครือข)ายนักศึกษาฝ•กสอน โดยมีการจัดซื้อ
จัดจ@างและได@สื่อ ดังนี้ (ภาพประกอบอยู)ใน
ภาคผนวก)
1. จ@างเหมาจัดทําสื่อวีดีทัศนเพื่อส)งเสริมการ
ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหม) 7 ชิ้น ๆ
ละ 6,000 บาท เปRนเงิน 42,000 บาท
2. วัสดุโปสเตอรอินโฟกราฟ•ก ขนาด A4 หนา
180 แกรม พิมพ 4 สี เคลือบด@าน x จํานวน
4,000 แผ)น x 4.5 บาท = 18,000 บาท
3. วัสดุโปสเตอรอินโฟกราฟ•ก ขนาด A3 หนา
200 แกรม พิมพ 4 สี เคลือบด@าน x จํานวน
250 แผ)น x 40 บาท = 10,000 บาท

องคความรู@และบทเรียนทีไ่ ด@
จากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ก็คือ การแนะแนว
หรือ การให@บริการสนเทศ
ทางการแนะแนว เปRนงาน
บริการที่สาํ คัญ โดยเฉพาะ
การนําสื่อประชาสัมพันธมา
ใช@ในการนําเสนอ ที่จะให@
ความรู@ข@อมูลข)าวสารต)างๆ
แก)นักเรียนและนักศึกษา
เพื่อใช@ประกอบการตัดสินใจ
เลือกเรียน ทั้งในด@าน
การศึกษาและรายละเอียด
ต)างๆ ที่มีอยู)ในหลักสูตร
อาทิเช)น การประชาสัมพันธ
และให@ข@อมูลด@านกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต)ละ
หลักสูตร อาคารสถานที่
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู@
โดยเฉพาะ ห@องเรียน
ห@องปฏิบัติการ ห@องประชุม
กิจกรรมนักศึกษา ผลงาน
นักศึกษาและศิษยเก)าที่
ประสบความสําเร็จ ซึ่ง
ข@อมูลสารสนเทศเหล)านี้มี
ความสําคัญและมีประโยชน
ต)อการประชาสัมพันธแนะ
แนวเชิงรุกเปRนอย)างมาก ซึ่ง

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

อุปสรรคในการดําเนินงานที่พบ
ส)วนใหญ)เกิดขึ้นมาจากผลกระทบ
ของสถานการณโควิด-19 ที่แพร)
ระบาดทั่วโลก ส)งผลให@การ
ดําเนินการลงพื้นที่เพื่อการแนะแนว
ถูกระงับ และอีกส)วนหนึ่งมาจาก
ผลกระทบด@านเศรษฐกิจของ
ผู@ปกครองที่ประสบปwญหาสภาพ
คล)องในการชําระค)าลงทะเบียนใน
ช)วงเวลาดังกล)าว

การประชาสัมพันธในปD
การศึกษาถัดไปควรสร@างสื่อที่
สามารถเข@าถึงได@แบบออนไลน
ผ)านช)องทางโซเชียลมีเดีย
และจัดทําช)องทางในการ
สื่อสารและตอบคําถาม
ออนไลนของแต)ละสาขาเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว และจะ
ทําให@สามารถให@ข@อมูลแก)ผู@ที่
สนใจได@กระชับและตรง
ประเด็น อันจะส)งผลให@เกิด
ความน)าเชื่อถือในการสมัคร
เรียนต)อไป
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

“ประชาสัมพันธข@อมูล
หลักสูตรและแนะแนวรับ
สมัครนักศึกษาใหม) ปD
2564” ภายใต@โครงการ
หลักโครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให@ได@
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา เปRนการ
ประชาสัมพันธให@ข@อมูลที่
ครบถ@วน สามารถใช@
ประกอบการตัดสินใจสมัคร
เรียนของนักศึกษาใหม)ได@
เปRนอย)างดี
กิจกรรมที่ 15 แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนาภาพลักษณทีด่ ีของมหาวิทยาลัย (6492000017) / 700,800 บาท / สํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. เพื่อแนะแนวและ
1. เชิงปริมาณ
700,800.00
146,330.00 ได@ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว@ทุก
ประชาสัมพันธการศึกษาต)อแก)
1.1 นักเรียนและผูส@ นใจมากกว)า ร@อย
ประการ
นักเรียนและผูส@ นใจให@เข@ามาเรียน
ละ 80 ของแผนรับ ผลการดําเนินงาน
ทั้งรูปแบบเผชิญหน@า (face to
ร@อยละ 84
face) และแบบออนไลน
1.2 ได@ผลการดําเนินงานตามเปUาหมาย
(online)
มากกว)า ร@อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
2. เพื่อพัฒนาภาพลักษณที่ดีของ
ร@อยละ 66
แกนนํา บุคลากร และนักศึกษาที่
1.3 มีสื่อประชาสัมพันธทั้งแบบรูปเล)ม
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ
เอกสารและแบบออนไลน จํานวน 5 ชิ้น
การศึกษาต)อ
ผลการดําเนินงาน 5 ชิ้น
3. เพื่อจัดทําสื่อแนะแนว
2. เชิงคุณภาพ
ประชาสัมพันธการศึกษาต)อ ปD
2.1 แกนนํา บุคลากร และนักศึกษาที่
การศึกษา 2565 ทั้งแบบเอกสาร
ออกแนะแนวมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น 3.51
และแบบออนไลน
คะแนน ผลการดําเนินงาน 4 คะแนน
3. เชิงเวลา
3.1 กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลา
ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณ
4.1 มีการเบิกจ)ายงบประมาณร@อยละ
80 ผลการดําเนินงาน ร@อยละ 20.88
5. งบประมาณ ได@รับจัดสรร 700,800
บาท เบิกจ)ายจริง 146,330 คงเหลือ
554,470 บาท

ได@องคความรู@เพื่อไปจัดทํา เกิดปwญหาสถานการณการแพร)
แนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร)สู) ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน)า 2019
สาธารณชน
ทําให@ไม)สามารถออกเดินทางไปแนะ
แนวจากสถานที่จริงได@
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
ผลผลิต
ผลลัพธ%
(Output)
(Outcome)
ยุทธศาสตร%ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
โครงการที่ 10 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา
(ยกเลิก) กิจกรรมที่ 8 การจัดการเรียนรูส@ ังคมศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองที่เข@มแข็ง (6429000005) / 16,600 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โครงการยกระดับการเรียนการ
นักศึกษา
นักศึกษา
1. เชิงปริมาณ ชุดการสอนสังคมศึกษา
16,600.00
16,600.00
สอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อ สาขาวิชาสังคม สาขาวิชาสังคม แบบจุลภาค จํานวน 1 ชุด ได@ชุดการเรียน
การรับรองปริญญาแผนงานการ ศึกษาเข@าร)วม ศึกษาเข@าร)วม
การสอนสังคมศึกษาแบบจุลภาค (Micro
ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
กิจกรรม 49
กิจกรรม ร@อยละ Teaching) จํานวน 1 ชุด
กิจกรรม การพัฒนาสื่อการเรียน คน
100
2. เชิงคุณภาพ การนําเสนอความรู@ ผล
การสอนสังคมศึกษาแบบจุลภาค
สะท@อนกลับของนักศึกษาในการสอนแบบ
(Micro Teaching)
จุลภาค นักศึกษาสามารถนําความรู@ไปจัด
วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม และสร@างนวัตกรรมให@แก)
กิจกรรม
สถานศึกษาในการออกไปฝ•ก
1. เพื่อส)งเสริมการจัดการเรียน
ประสบการณวิชาชีพ
การสอนโดยเน@นผู@เรียนเปRนสําคัญ
3. เชิงเวลา กิจกรรมแล@วเสร็จตาม
2. เพื่อให@นักศึกษานําความรู@จาก
ระยะเวลาที่กําหนด ร@อยละ 100
ห@องเรียนสู)การปฏิบตั ิจริง
กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
3. เพื่อให@นักศึกษามีโอกาสในการ
31 สิงหาคม 2563 ไตรมาสที่ 4
นําความรูไ@ ปจัดกิจกรรม และ
4. เชิงงบประมาณ ค)าใช@จ)ายของกิจกรรม
สร@างนวัตกรรมให@แก)สถานศึกษา
เปRนไปตามที่ได@รับอนุมตั ิ ได@รับอนุมัติ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,600 บาท โดย
ผู@จัดโครงการขอเบิกจ)ายตรงตามรายการ
ที่กําหนด
บรรลุเปUาหมายร@อยละ 100
ยุทธศาสตร%ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการที่ 12 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร)งานวิจัยหรืองานสร@างสรรคทีม่ ีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมที่ 5 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6492000018) / 90,000.00 บาท / สํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. สร@างโอกาสทางการผลิต
1. เชิงปริมาณ
90,000.00
90,000.00
บทความของนักศึกษา อาจารย
1.1 จํานวนของบทความวิจัยที่ได@รับการ
และนักวิจัยทั้งภายในและ
อ@างอิง (Citation) ใน Refereed journal
ภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือในฐานข@อมูลระดับชาติและนานาชาติ
2. เพิ่มช)องทางในการเผยแพร)
ต)ออาจารยประจํา จํานวน 2 เรื่อง ผลการ
บทความของนักศึกษา อาจารย
ดําเนินงาน 2 บทความ
และนักวิจัยทั้งภายในและ
1.2 จํานวนเล)มที่ลงตีพิมพเผยแพร)/ปD
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 เล)ม ผลการดําเนินงาน 3 เล)ม
3. เพิ่มศักยภาพของการเปRน
สถาบันการศึกษาด@านการผลิต
2. เชิงคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ได@ชุดการเรียนการสอนสังคมศึกษาแบบจุลภาค
(Micro Teaching) จํานวน 1 ชุด นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษาเข@าร)วมกิจกรรม ร@อยละ
100 และกิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 31 สิงหาคม 2563 ไตรมาสที่ 4

การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาแบบจุลภาค
(Micro Teaching) เปRน
โครงการส)งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน@นผู@เรียน
เปRนสําคัญ นักศึกษาสามารถ
นําความรู@จากห@องเรียนสู)
การปฏิบัตจิ ริง และสร@าง
นวัตกรรมให@แก)สถานศึกษา
ในการออกไปฝ•ก
ประสบการณวิชาชีพ

ระยะเวลาในการการดําเนินงานอาจ
ไม)เปRนตามช)วงเวลา เนื่องจากปwจจัย
การแพร)ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19
ทําให@การประสานงาน และการส)ง
เอกสารทีล่ )าช@าส)งผลกระทบต)อ
โครงการ

โครงการนี้เปRนโครงการที่ดี
เหมาะสมแก)จดั การเรียนการ
สอนออนไลนในสถานการณ
แพร)ระบาดของเชื้อโรคโควิด
19

จัดทําวารสารเสร็จเรียบร@อยแล@ว จํานวน 3 เล)ม

เรียนรู@กระบวนการการเรียบ การดําเนินการจัดทํามีหลายขั้นตอน
เรียงและการเขียนงานวิจัย ในการต@องประสานทั้งกับผู@วิจัย และ
ผู@ทรงในการตรวจรวมทั้งการ
เบิกจ)าย อาจมีการดําเนินการล)าช@า
ไปบ@างในรอบการป•ดเล)ม
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพได@รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

2.1 ประเมินความพึงพอใจต)อการ
ให@บริการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 3.50 คะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 3.50 คะแนน
2.2 การเผยแพร)ตรงตามระยะเวลาของ
วารสาร ร@อยละ 100 ผลการดําเนินงาน
ร@อยละ 100
3. เชิงเวลา กิจกรรมแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4 ผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณ มีการเบิกจ)าย
งบประมาณร@อยละ 80 ผลการดําเนินงาน
ร@อยละ 90
5. งบประมาณ ได@รับจัดสรร 90,000
บาท เบิกจ)ายจริง 90,000 คงเหลือ บาท

ยุทธศาสตร%ที่ 5 การพัฒนาท@องถิ่น
โครงการที่ 16 โครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได@ชุมชนฐานราก)
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาเส@นทางท)องเที่ยวการค@าโบราณ ทวารวดี-ศรีอโยธยาและยกระดับสินค@าชุมชนบ@านสระและชุมชนเจ@าพ)อเขาใหญ) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (6401000011) / 527,200 บาท / คณะครุศาสตร
1. เพื่อพัฒนาหมู)บ@านเศรษฐกิจ
1. เชิงปริมาณ
1. ผลผลิตผักปลอดสารพิษ
ได@เส@นทางการท)องเที่ยว
พอเพียงต@นแบบ ชุมชนบ@านสระ- เส@นทางท)องเที่ยว 1 เส@นทาง จํานวน 1
- ในส)วนของผลผลิตที่ได@ของฐานผัก
ชุมชน
ชุมชนเจ@าพ)อเขาใหญ)
เส@นทาง
ปลอดสารพิษที่ได@นั้น ได@ผักปลอดสารพิษต)างๆ
2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑผ@าลาย
- ชุมชนต@นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
หลากหลายประเภท ในกลุ)มได@นําออกสู)การ
วิถีคนกับวัวเมืองเพชร
2 ชุมชน
จําหน)ายเชิงพาณิช และได@มีระบบบริหารจัดการ
3. เพื่อพัฒนาเส@นทางการ
- แหล)งท)องเที่ยวที่ได@รับการพัฒนา
ในกลุ)ม เช)นมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอีกด@วย
ท)องเที่ยวการค@าโบราณทวารวดีจํานวน 7 แหล)งท)องเที่ยว
2. ผลผลิตเห็ดฟาง
ศรีอโยธยา และแหล)งท)องเที่ยว
- นักศึกษาที่เข@าร)วมโครงการเพื่อยกระดับ
- ชุมชนได@ผลผลิตเห็ดนางฟUาเพื่อการจัด
4. เพื่อวิจัยเรื่อง “แหล)งเรียนรู@
รายได@ชุมชน จํานวน 30 คน
จําหน)ายและบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ)าย
ตามเส@นทางการค@าโบราณทวาร
- ได@วิจัย จํานวน 1 เรื่อง
ในครัวเรือนและชุมชนโดยเฉพาะสมาชิกในกลุ)ม
วดี – ศรีอโยธยา ในพื้นที่อําเภอ
- ชุมชนเปUาหมายที่เข@าร)วม จํานวน 20
3. ผลผลิตไก)ไข)
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี”
ครัวเรือน
- สําหรับผลผลิตจากไก)ไขนั้น ชุมชนได@มี
การแบ)งการดูแลเพื่อสร@างความสามัคคี ตลอด
2. เชิงคุณภาพ
ทั้งทําให@เกิดความอบอุ)นในครอบครัวอัน
- จํานวนครัวเรือนที่มีรายได@เพิ่มขึน้ ร@อย
เนื่องมาจากการมีกจิ กรรมร)วมกัน
24

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

ละ 15
- บูรณากับการเรียนรู@วิชาตามแนว
พระราชดําริและภูมปิ wญญาไทย จํานวน 1
วิชา
- ครัวเรือนเปUาหมายรายได@เพิ่มขึน้ ร@อย
ละ 60
3. เชิงเวลา โครงการแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณ ได@รับจัดสรร 527,200
บาท เบิกจ)ายจริง 516,872 บาท คงเหลือ
10,328 บาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

4. ผลิตภัณฑเกราะวัว ฐานวิถีคนกับวัว
- ได@ผลิตภัณฑของที่ระลึกชุมชน เปRน
เกราะวัว โดยออกแบบในหลากหลายลักษณะ
เช)นเปRนพวงกุญแจ รวมไปถึงโมบายเกราะวัว
แบบแขวนเพื่อให@เกิดเสียง ประโยชนที่ได@นั้น
สามารถประดับตกแต)งได@ อีกทั้งมีคุณค)าในแง)
ของการใช@ไม@มงคลในการผลิต เช)นไม@พะยูง ทํา
ให@ชีวิตเจริญรุ)งเรือง ไม@ประดูทําให@ครอบครัวมี
ความสามัคคีและสงบสุขจัดทําด@านการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน
5. จัดทําด@านการจัดทําบัญชีครัวเรือน
- กลุ)มผักปลอดสารพิษได@ดําเนินการ
จัดทําบัญชีรายรับรายจ)ายเพื่อเปRนประโยชนใน
แง)ของการบริหารจัดการกลุ)ม
6. ผลผลิตจากการศึกษาเส@นทางการท)องเที่ยว
- เส@นทางการท)องเที่ยว ทวารวดี-ศรีอ
โยธยา เปRนการเชื่อมโยงสถานที่ท)องเที่ยวที่มี
ศักยภาพของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีที่เปRน
เส@นทางการค@าโบราณที่มีความสําคัญตั้งแต)ยุค
สมัยทวารวี จนถึงยุคกรุงศรีอยุธยา โดยมี
รายละเอียดโปรแกรมการท)องเที่ยวดังนี้
เริ่มจากจุดเริ่มต@นจุดที่ 1 เยี่ยมชมและศึกษา
โบราณสถานโคกเศรษฐี “ทุ)งเศรษฐี” เปRน
โบราณสถาน ทวาราวดี ชายฝw›งทะเลชะอํา
เปRนศาสนสถานของชุมชนที่สร@างขึ้นตามรูปแบบ
สถาปwตยกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีมีอายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 16
จากนั้น เยี่ยมชมความงดงามทางธรรมชาติและ
ศึกษาตํานานนางพันธุรัต ในจุดที่ 2 วนอุทยาน
เขานางพันธุรัต วนอุทยานเขานางพันธุรัตตั้งอยู)
เทือกเขาเจ@าลายใหญ) และเทือกเขาจอม
ประสาท ตั้งอยู)บ@านเขาไม)นวล ตําบลเขาใหญ)
อําเภอชะอํา มีบรรยากาศเปRนธรรมชาติและร)ม
รื่น สามารถเดินชมจุดต)าง ๆ ตามตํานานนาง
พันธุรัต
จุดที่ 3 เขาตาจีน เปRนสถานที่นักท)องเที่ยว
สามารถสักการะพระพุทธรูป ตลอดจนสามารถ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ชมความสวยงามของถ้ําและเขาตาจีน
จุดที่ 4 ถ้ําพระนอนเขานาขวาง สภาพถ้ํามีความ
กว@างประมาณ 12 เมตร ในถ้ํามีแท)นประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน ที่คาดว)าการสร@างตั้งแต)สมัย
อยุธยา ความยาวประมาณ 7.50 เมตร เศียร
พระหันไปทางทิศตะวันตก
จุดที่ 5 เยี่ยมชมวัดวัดนายาง ความพิเศษของ
สถานที่ท)องเที่ยวดังกล)าว กล)าวคือเปRนวัดที่
ก)อตั้งเมื่อปD พ.ศ. 2380 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล@าเจ@าอยู)หัว รัชการที่ 3 แห)งกรุง
รัตนโกสินทร มีอุโบสถหลังเก)าและศาลาการ
เปรียญอายุกว)า 150 ปD
จากนั้นเชื่อมโยงมายัง จุดที่ 6 วัดชะอํา เปRน
ศาสนาสถานที่อยู)คู)กับชุมชน ดั่งเดิมของชะอํา มี
ความร)มรื่น เงียบสงบ ซึ่งภายในถ้ํามีพระพุทธรูป
ปางต)าง ๆ สันนิษฐานว)าสร@างในสมัยกรุงศรี
อยุธยา มีเรื่องราวที่มคี วามสําคัญและเชื่อมโยง
กับประวัติศาสตรยุคอยุธยา ตลอดจน
นักท)องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมศึกษาฐานการ
เรียนรูต@ )างๆ ในชุมชนบ@านสระและชุมชนเจ@าพ)อ
เขาใหญ) เช)น ฐานไม@พันธุพื้นบ@าน ฐานผักสวน
ครัว ฐานเล)าขานตํานานวัว ฐานบ@านเห็ด และ
ฐานผลิตภัณฑไม@จักรสานรีไซเคิล
และจุดสุดท@ายจุดที่ 7 กิจกรรมชมค@างคาว ที่
บริเวณถ้ําค@างคาวนายาง ตั้งอยู)ทตี่ ําบลนายาง
ห)างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร เปRนสถานที่ชม
ค@างคาว ซึ่งจะสามารถชมได@ในช)วงเวลา 17.30
นาฬิกา
กิจกรรมที่ 3 การถ)ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟUาด@วยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อลดต@นทุนของเกษตรกร (6414000006) / 291,100 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.วัตถุประสงค
เปUาหมายเชิง เปUาหมายเชิง
1. เชิงปริมาณ
291,100.00
291,100.00 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการถ)ายทอดเทคโนโลยี
1. เพื่อเปRนการลดรายจ)ายด@าน
ผลผลิต
ผลลัพธ
- จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระบบการผลิตไฟฟUาด@วยพลังงานแสงอาทิตย
พลังงาน หรือเปRนการเพิม่ รายได@ (Output)
(Outcome)
เข@ามาให@ความรู@ และร)วมพัฒนาแก@ไข
เพื่อลดต@นทุนของเกษตรกร ภายใต@ภารกิจของ
ให@กับเกษตรกรครัวเรือน
ถ)ายทอด
ถ)ายทอด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อให@เกษตรกรเกิดองคความรู@ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีระบบ รายได@ครัวเรือน 100 ครัวเรือน ต)อจังหวัด
อุตสาหกรรม โดยได@ลงพื้นที่ให@บริการวิชาการ
ด@านการจัดการพลังงานงาน
ระบบการผลิต การผลิตไฟฟUา เปUาหมาย 100 / ผลการดําเนินงาน 20
ณ โรงเรียนบ@านโป‘งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ@าน
ทดแทนเพื่อไปต)อยอดในด@านอื่น ไฟฟUาด@วย
ด@วยพลังงาน
- ครัวเรือนที่เข@าร)วมโครงการที่สามารถ
ลาด จ.เพรชบุรี ใช@งบประมาณดําเนินงาน ทั้งสิ้น
ๆ
พลังงาน
แสงอาทิตย
ยกระดับรายได@ครัวเรือนพ@นเกณฑความ
248,400 บาท (คงเหลือ 19,380 บาท) โดย

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

1. ความรู@ ทักษะ และ
ประโยชนของการนํา
พลังงานทดแทนมา
ประยุกตใช@ในครัวเรือน
ชุมชน เพื่อเปRนทางเลือกใน
การลดต@นทุนของครัวเรือน
หรือชุมชน พร@อมเพิ่มรายได@
ให@แก)เกษตรกรในชุมชน

1. สถานการณการแพร)ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให@ไม)สามารถ
ดําเนินการจัดอบรมให@แก)ประชาชน
ได@อย)างทั่วถึง
2. การพัฒนานวัตกรรมต)าง ๆ เพือ่
ทําประโยชนให@ชุมชนยังสามารถทํา
ได@ในจํานวนจํากัด เนื่องจาก
ข@อจํากัดด@านงบประมาณ และ

ควรเพิ่มเติม/ขยายโครงการ
เพื่อนําระบบการปwœมน้ําและ
บําบัดน้ําพลังงานแสงอาทิตย
ไปใช@ในการเกษตรโดยการต)อ
ระบบการรดน้ําในแปลง
เกษตรโดยการควบคุมด@วย
ระบบอัจฉริยะ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
3. เพื่อให@เกษตรกรครัวเรือนมีการ แสงอาทิตย
จัดการเรียนรู@เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ได@ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม)
อย)างมีส)วนร)วมของชุมชนใน
สภาพแวดล@อมแบบ Farmer
academy

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

ยากจน (38,500 บาท : คน : ปD)
เปUาหมาย 60 / ผลการดําเนินงาน 60
- จํานวนนักศึกษาที่เข@าร)วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได@
ให@กับชุมชนฐานรากต)อจํานวนนักศึกษา
ในรายวิชาที่เกี่ยวข@อง เปUาหมาย 10 /
ผลการดําเนินงาน 10
- จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได@ให@กับคน
ในชุมชน เปUาหมาย 2 / ผลการ
ดําเนินงาน1
- จํานวนงานวิจัยที่บูรณาการ 8 เรื่อง
เปUาหมาย 8 / ผลการดําเนินงาน 1
- จํานวนหลักสูตรระยะสั้น เปUาหมาย 8 /
ผลการดําเนินงาน 1
- ร@อยละของรายได@ประชาชน
กลุ)มเปUาหมายที่เข@าร)วมโครงการเพิ่มขึ้น
เปUาหมาย 15 / ผลการดําเนินงาน 15

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมได@มีการดําเนินการ ดังต)อไปนี้
1. พัฒนาองคความรู@หรือวัตกรรม เพื่อสร@าง
ชุดฝ•กเพื่อใช@ในการอบรมระบบการผลิตไฟฟUา
ด@วยพลังงานแสงอาทิตย โดยได@ดําเนินการสร@าง
ระบบปwœมน้ําพลังงานงานแสงอาทิตย และระบบ
บําบัดน้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจนให@แก)นา้ํ พลังงานงาน
แสงอาทิตย (เครื่องตะบันน้ํา) จํานวนทั้งสิ้น 4
ชุด (ปwœมน้ํา 4 เครื่อง เครื่องตะบันน้ํา 4 เครื่อง)
2. การถ)ายทอดองคความรูด@ @านการใช@พลังงาน
ทดแทนเพื่อลดต@นทุนทางการเกษตรและเพิ่ม
รายได@ให@แก)เกษตรกร ดําเนินการโดยการ
บันทึกภาพและเสียงการใช@ระบบปwœมน้ําพลังงาน
งานแสงอาทิตย และระบบบําบัดน้ําเพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให@แก)น้ําพลังงานงานแสงอาทิตย ณ
โรงเรียนบ@านโป‘งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ@านลาด
จ.เพรชบุรี และทําการเผยแพร)ในสื่ออนไลน
พร@อมทั้งแจกจ)ายซีดีบันทึกภาพและเสียงให@แก)
หน)วยงานที่ต@องการองคความรู@
การประเมินผลกิจกรรม
บรรลุวตั ถุประสงค

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

2. หลักการการใช@งานระบบ ระเบียบการใช@งานครุภณ
ั ฑของทาง
โซลาเซลลอย)างปลอดภัย
ราชการ
3. การบํารุงรักษาระบบ
โซลาเซลล

2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน
(ถ)ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟUา
ด@วยพลังงานแสงอาทิตย) เปUาหมาย ไตร
มาส 4 / ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
3. งบประมาณทีไ่ ด@รับจัดสรร จํานวน
291,100 บาท เบิกจ)าย 0 บาท คงเหลือ
291,100 บาท
กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาและยกระดับจุดเด)นของชุมชนเพื่อสร@างรายได@และส)งเสริมให@เปRนแหล)งท)องเที่ยวท@องถิ่นในด@าน จักสาน ทอผ@า หาเห็ด ณ ตําบลท)าตะคร@อ อ. หนองหญ@าปล@อง จ. เพชรบุรี (6425000008) / 600,000 บาท / คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. เพื่อยกระดับจุดเด)นของชุมชน กิจกรรมจัด
กิจกรรมจัด
1. เชิงปริมาณ
800,000.00
100,000.00 1. ผ@า เห็ด จักสานของชุมชนได@รบั การยกระดับ 1. ด@านกระบวนการดําเนิน 1. ขาดแหล)งตลาดในการจําหน)าย
ให@เข@มแข็งในด@าน จักสาน ผ@าทอ แสดง
แสดงผลิตภัณฑ - จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให@เลี้ยงตนเองได@ 3 กลุ)ม
โครงการ ดังนี้
ผลิตภัณฑของชุมชน
และเห็ด
ผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อ
เข@ามาให@ความรู@ และร)วมพัฒนาแก@ไข
2. ได@เส@นทางท)องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จักสาน ทอ 1.1 ผลสําเร็จของโครงการ 2. ขาดความรู@เรื่องการพัฒนา
2. เพื่อส)งเสริมและพัฒนาจุดเด)น ชุมชนเพื่อ
ยกระดับสูส) ากล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
ผ@า หาเห็ด 1 เส@นทาง
ต@องอาศัยเครือข)ายความ
ผลิตภัณฑ
ชุมชน จักสาน ผ@าทอ และเห็ด ให@ ยกระดับสู)
1. มีครัวเรือนที่ รายได@ครัวเรือน 100 ครัวเรือน ต)อจังหวัด
3. ได@สื่อประชาสัมพันธ 2 ชุด
ร)วมมือจากหลายภาคส)วน
เปRนแหล)งท)องเที่ยวท@องถิ่น
สากล
ได@รับการ
4. ได@มัคคุเทศก และผู@บริหารจัดการท)องเที่ยว ทั้งหน)วยงานภายใน
เปUาหมาย 100 / ผลการดําเนินงาน 20
3. เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ 1. ผ@า เห็ด จัก ยกระดับความรู@ - ครัวเรือนที่เข@าร)วมโครงการที่สามารถ
10 คน
คณะฯ ได@แก) สาขาวิชาต)าง
การค@าและการท)องเที่ยว online สานของชุมชน ความสามารถ ยกระดับรายได@ครัวเรือนพ@นเกณฑความ
5. ได@งานวิจัยเชิงพื้นที่ 1 เรื่อง
ๆ อาจารย นักศึกษา รวมทั้ง

ชาวชุมชนไม)ค)อยถนัดในการ
เขียนหรือจดบันทึก รวมทั้ง
การให@ชาวชุมชนพูดบรรยาย
อธิบาย อย)างเปRนทางการ จะ
ทําไม)ค)อยสําเร็จและการนัด
หมายเพื่อทํากิจกรรมกับ
ชุมชนต@องเน@นย้ํา และคอย
ติดตาม สม่ําเสมอ จนกว)า จะ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
และ offline ด@าน จักสาน ผ@าทอ ได@รับการ
หาเห็ด
ยกระดับให@
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรด@านการ
เลี้ยงตนเองได@
ท)องเที่ยวได@แก) มัคคุเทศก
3 กลุ)ม
ผู@บริหารจัดการการท)องเที่ยว
2. ได@เส@นทาง
5. เพื่อพัฒนาเส@นทางท)องเที่ยว
ท)องเที่ยวเชิง
ของตําบลท)าตะคร@อ อําเภอหนอง วิถีชุมชน จัก
หญ@าปล@อง จังหวัดเพชรบุรี
สาน ทอผ@า หา
6. เพื่อทํางานวิจัยเชิงพื้นที่
เห็ด 1 เส@นทาง
7. เพื่อยกระดับรายได@ของชุมชน 3. ได@สื่อ
ที่เข@าร)วมโครงการ
ประชาสัมพันธ
2 ชุด
4. ได@
มัคคุเทศก
และผูบ@ ริหาร
จัดการ
ท)องเที่ยว 10
คน
5. ได@งานวิจัย
เชิงพื้นที่ 1
เรื่อง

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
คุณภาพชีวิต 20
ครัวเรือน
2. มีนักศึกษา
เข@าร)วมโครงการ
ร@อยละ 10 คน
ต)อรายวิชา
3. มีรายวิชาที่
บูรณาการกับ
โครงการ อย)าง
น@อย 3รายวิชา
4. มีการบูรณา
การงานวิจัย 1
เรื่อง
5. ผู@เข@าร)วม
โครงการมี
รายได@เพิ่มขึ้น
อย)างน@อยร@อย
ละ 15

ตัวชี้วัด

ยากจน (38,500 บาท : คน : ปD)
เปUาหมาย 60 / ผลการดําเนินงาน 15
- จํานวนนักศึกษาที่เข@าร)วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได@
ให@กับชุมชนฐานรากต)อจํานวนนักศึกษา
ในรายวิชาที่เกี่ยวข@อง เปUาหมาย 10 / ผล
การดําเนินงาน 10
- จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได@ให@กับคน
ในชุมชน เปUาหมาย 2 / ผลการ
ดําเนินงาน 3
- จํานวนงานวิจัยที่บูรณาการ 8 เรื่อง
เปUาหมาย 8 / ผลการดําเนินงาน 1
- จํานวนหลักสูตรระยะสั้น เปUาหมาย 8
/ ผลการดําเนินงาน 0
- ร@อยละของรายได@ประชาชน
กลุ)มเปUาหมายที่เข@าร)วมโครงการเพิ่มขึ้น
เปUาหมาย 15 / ผลการดําเนินงาน 15
- ไตรมาสในการดําเนินงาน (กิจกรรมจัด
แสดงผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับสู)
สากล) เปUาหมาย ไตรมาส 4 / ผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส 4

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

6. มีครัวเรือนที่ได@รับการยกระดับความรู@
ความสามารถ คุณภาพชีวิต 20 ครัวเรือน
7. มีนักศึกษาเข@าร)วมโครงการ ร@อยละ 10 คน
ต)อรายวิชา
8. มีรายวิชาที่บูรณาการกับโครงการ อย)างน@อย
3รายวิชา
9. มีการบูรณาการงานวิจัย 1เรื่อง
10. ผู@เข@าร)วมโครงการมีรายได@เพิ่มขึ้น อย)างน@อย
ร@อยละ 15

บุคลากร เจ@าหน@าที่ รวมทั้ง
คณะอื่น ๆ และหน)วยงาน
อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งหน)วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐ ในท@องถิ่นหรือ
ชุมชนนั้น ๆ และภาคเอกชน
1.2 การทํา “SWOT” ลง
พื้นที่เก็บ รวบรวมข@อมูล
วิเคราะห สังเคราะห อย)าง
ละเอียดและครอบคลุมทุก
ด@านมีความสําคัญมาก ได@แก)
ศักยภาพชุมชน จุดเด)นที่
สามารถนําไปต)อยอด และ
อื่น ๆ เพื่อให@ได@โจทยปwญหา
และความต@องการจําเปRนที่
แท@จริงของชุมชน และ
นําไปสู)การวิเคราะห
สังเคราะหเพื่อศึกษาโอกาส
ของความเปRนไปได@ในการ
ดําเนินโครงการให@บรรลุผล
สําเร็จตามตัวชี้วัด ซึ่งขึ้นอยู)
กับศักยภาพของผู@ดําเนิน
โครงการด@วย ได@แก)
คณาจารย นักศึกษา รวมทั้ง
บุคลากร เจ@าหน@าที่ฝา‘ ยต)าง
ๆ ทั้งภายในและภายนอก
คณะ
1.3 การวางแผนที่ดี
ละเอียด มีขั้นตอน และมี
ทีมงานที่มีศักยภาพและมี
ความพร@อม รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดี มีความมุ)งมั่นใน
การทํางานให@สําเร็จ จะทํา
ให@การดําเนินงานราบรื่น
หรือเกิดปwญหาน@อย และจะ
สามารถรับมือกับ
สถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

แล@วเสร็จ ถ@าให@เอกสาร ตาราง
การทํางาน แล@วให@ชาวชุมชน
เตรียมตัวทํากิจกรรมตาม
ตาราง จะไม)สําเร็จ J64ต@อง
ติดตามเน@น ย้ําด@วยวาจา
อย)างสม่ําเสมอ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

โดยไม)คาดคิดมากก)อนได@
ค)อนข@างดี
1.4 จากภายใต@การทํา
โครงการบริการวิชาการได@มี
การบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนทําให@นักศึกษา
ได@เรียนรูห@ ลักทฤษฎีจน
นําไปสู)การปฏิบตั ิลงในพื้นที่
ชุมชน รวมถึงการทําวิจัยเชิง
พื้นที่ในชุมชน นําไปสู)การ
ดําเนินงานวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การบริหารจัดการสู)การ
ยกระดับผลิตภัณฑของกลุ)ม
เพาะเห็ดตําบลท)าตะคร@อ
อําเภอหนองหญ@าปล@อง
จังหวัดเพชรบุรี และ
สามารถนําข@อมูลไปปรับใช@
ให@เกิดประโยชนต)อชาว
ชุมชนได@
1.5 เกิดการะบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร@ ะหว)าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนใน
การดําเนินกิจกรรมต)าง
ได@แก) การทอผ@า การจักสาน
การเพาะเห็ด
2.ด@านผลผลิต
2.1 ด@านผ@า การเพิ่มมูลค)า
ให@กับผ@าทอมือไม)ใช)เรื่อง
ซับซ@อน แต)สามารถทําได@
ค)อนข@างง)าย ได@แก) การ
เลือกคู)
สี การจัดกลุ)มสี และการจัด
วางลวดลาย รวมทั้งการ
ออกแบบผลิตภัณฑจากผ@า
ที่สอดคล@องกับความ
ต@องการของตลาด ตัดเย็บ
ประณีตอย)างที่สดุ แม@ว)าใน
29

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ลักษณะของการทําด@วยมือ
2.2 ด@านจักสาน สามารถ
เพิ่มมูลค)าได@โดยการ
ออกแบบผลิตภัณฑให@
น)าสนใจ ใช@ได@จริง คุณภาพ
ฝDมือ ประณีต สม่ําเสมอ ใช@
วัสดุท@องถิ่น สร@างเรื่องราว
ให@กับชิ้นงาน
2.3 ด@านเห็ด การเพิ่ม
มูลค)าของเห็ดควรเน@นที่
ความปลอดภัย ไร@สารเคมี
ให@มีการรวมกลุ)มสร@าง
ผลผลิตทั้งเห็ดสด และแปร
รูป ที่สอดคล@องกับความ
ต@องการของตลาด
2.4 การจัดจําหน)ายควรมี
หลากหลายรูปแบบ รองรับ
กลุ)มลูกค@าที่หลากหลาย
ลูกค@าเข@าถึงได@อย)างสะดวก
เช)น การออกบูธ การใช@สื่อ
online
3. ด@านอื่น ๆ
3.1 ถ@าให@ชาวชุมชน ทํา
อะไรก็ตามที่ต@องเขียน จด
บันทึก รวมทั้ง การให@ชาว
ชุมชนพูดบรรยาย อธิบาย
อย)างเปRนทางการ จะไม)ค)อย
สําเร็จ
3.2 การนัดหมายเพื่อทํา
กิจกรรมกับชุมชนต@องเน@น
ย้ํา และคอยติดตาม
สม่ําเสมอ จนกว)า จะแล@ว
เสร็จ ถ@าให@เอกสาร ตาราง
การทํางาน แล@วให@ชาว
ชุมชน เตรียมตัวทํากิจกรรม
ตามตาราง จะไม)สําเร็จ ต@อง
ติดตามเน@น ย้ําด@วยวาจา
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ปwญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
เนื่องจากเกิดปwญหาการแพร)ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จึงทําให@การ
รวมกลุม) การดําเนินกิจกรรมต)างๆ
ในโครงการอาจไม)สะดวก ทําให@
ระยะเวลาดําเนินงาน อาจไม)ตรง
ตามแผนที่วางไว@

1. ควรมีกระบวนการพิจารณา
อนุมัติโครงการให@เร็วขึ้น เพื่อ
ประโยชนในการทํางานอย)าง
เต็มเวลาในปDงบประมาณที่
กําหนด
2. ควรมีระบบการเบิกจ)ายเงินที่ถูกระเบียบและเอื้อ
ปะโยชนให@การทํางานสะดวก
ขึ้น
3. ควรมีระบบฐานข@อมูลและ
รูปแบบ/ แบบฟอรมการ
ทํางานที่สอดคล@องกันในทุก
ส)วนงานของมหาวิทยาลัย เผื่อ
ที่จะได@ลดปwญหาการทํางานที่
ซ้ําซ@อน เช)น ฝ‘ายยุทธศาสตร
การพัฒนาท@องถิ่น ส)งเสริม
วิชาการ สํานักวิจัยฯ กอง
นโยบายและแผน ควรรวมกัน
กําหนดรูปแบบฟอรม การ
จัดการฐานข@อมูลที่สามารถ
นํามาใช@งานร)วมกันได@ เพื่อให@
เกิดประโยชนและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน

อย)างสม่ําเสมอ
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาชุมชนต@นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดีมรี ายได@ ตําบลยางหย)อง อําเภอท)ายาง จังหวัดเพชรบุรี (6444000014) / 600,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
1. เพื่อให@ความรู@ ส)งเสริมและ
กิจกรรมพัฒนา กิจกรรมพัฒนา 1. เชิงปริมาณ
600,000.00
331,200.00 ตัวชี้วัด(Indicators) หน)วยนับค)าเปUาหมาย
พัฒนาศักยภาพชุมชนด@านการทํา องคความรู@
องคความรู@หรือ - จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Target) สรุปผล
เกษตรปลอดสารพิษ และ
หรือนวัตกรรม นวัตกรรม “การ เข@ามาให@ความรู@ และร)วมพัฒนาแก@ไข
เชิงปริมาณ
สนับสนุนอาหารปลอดภัยชุมชน “การพัฒนา
พัฒนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
1. ครัวเรือนที่ได@รับการพัฒนายกระดับสู)การ
โดยกระบวนการวิจยั และพัฒนา ผลิตภัณฑข@าว ผลิตภัณฑข@าว รายได@ครัวเรือน 100 ครัวเรือน ต)อจังหวัด
เปRนชุมชนต@นแบบเกษตรปลอดสาร อาหาร
2. เพื่อส)งเสริมการจัดตั้งและการ หลามยาง
หลามยางหย)อง เปUาหมาย 100 / ผลการดําเนินงาน 20
ปลอดภัยตําบลยางหย)อง อําเภอท)ายาง จังหวัด
บริหารจัดการกลุ)มเกษตรกร
หย)องที่
ที่สอดคล@องกับ - จํานวนนักศึกษาที่เข@าร)วมโครงการ
เพชรบุรี ครัวเรือน20.00 บรรลุ
ปลอดสารพิษ
สอดคล@องกับ การยอมรับของ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได@
2. ครัวเรือนที่เข@าร)วมโครงการทั้ง 20
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การยอมรับ
ตลาดเพื่อ
ให@กับชุมชนฐานรากต)อจํานวนนักศึกษา
ครัวเรือน สามารถยกระดับรายได@ครัวเรือนพ@น
การเกษตรและข@าวหลามยาง
ของตลาดเพื่อ นําไปใช@
ในรายวิชาที่เกี่ยวข@อง เปUาหมาย 10 /
เกณฑความยากจน ร@อยละ 60.00 บรรลุ (ลด
หย)องเพื่อเพิ่มมูลค)าทางการตลาด นําไปใช@
ประโยชนเชิง
ผลการดําเนินงาน 100
รายจ)ายครัวเรือน)
4. เพื่อพัฒนาช)องทางส)งเสริม
ประโยชนเชิง พาณิชย”
- จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
3. จํานวนนักศึกษาที่เข@าร)วมโครงการพัฒนา
การตลาดผลิตภัณฑชุมชน
พาณิชย”
ผลิตภัณฑข@าว การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได@ให@กับชุมชน
5. เพื่อการบูรณาการจัดการเรียน ผู@ประกอบการ หลามยางหย)อง คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได@ให@กับคน
ฐานรากต)อจํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่
การสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข@าวหลามมี
มีรูปแบบ
ในชุมชน เปUาหมาย 2 / ผลการ
เกี่ยวข@อง ร@อยละ10.00 บรรลุ
ชีวิตและยกระดับรายได@ของ
วิธีการในการ ผลิตภัณฑแบบ ดําเนินงาน 5
4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
ชุมชน
ผลิตข@าวหลาม ใหม)สามารถยืด - จํานวนงานวิจัยที่บูรณาการ 8 เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
รูปแบบใหม)
อายุการเก็บ
เปUาหมาย 8 / ผลการดําเนินงาน 1
และยกระดับรายได@ให@กับคนในชุมชน (บูรณา
แตกต)างจาก รักษาให@
- จํานวนหลักสูตรระยะสั้น เปUาหมาย 8 /
การทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ ได@แก)
เดิม
ยาวนานขึ้น
ผลการดําเนินงาน 3
วิชา 1. รายวิชา 3043402 การผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน 3(2-2-5)
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน
2. รายวิชา 3542302 การจัดการ
(กิจกรรมพัฒนาองคความรู@หรือนวัตกรรม
ช)องทางการจัดจําหน)ายและการกรจายสินค@า
“การพัฒนาผลิตภัณฑข@าวหลามยางหย)อง
3(3-0-6) 3. รายวิชา 3012201 ศิลปะการ
ที่สอดคล@องกับการยอมรับของตลาดเพื่อ
พูดและการนําเสนองาน 3(2-2-5) 4. รายวิชา
นําไปใช@ประโยชนเชิงพาณิชย”) เปUาหมาย
3524802 การฝ•กประสบการณวิชาชีพการ
ไตรมาส 4 / ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
บัญชี 6(0-640) 5. รายวิชา 3513108 การ
จัดการความปลอดภัยและชีวอนามัย
3(3-0-6) รายวิชา 2.00 บรรลุ
5. โครงการวิจัยและการบูรณาการงานวิจัย
เรื่อง1.00 บรรลุ
6. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร1.00
บรรลุ
7. ครัวเรือนกลุ)มเปUาหมายทีเ่ ข@าร)วมโครงการ
มีรายได@เพิม่ ขึ้น ร@อยละ15.00 (ลดรายจ)าย

1. การกําหนดประเด็นใน
การบริการวิชาการต@องมี
การสํารวจและประเมิน
ความต@องการ (needs
assessment) ของชุมชน
และศักยภาพของผู@
ให@บริการวิชาการ เพื่อจะได@
วางแผนการทํางานที่ต@องกับ
ความต@องการและให@เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการ
พัฒนา
2. การทํางานต@องมีการ
วางแผนงานที่ดี และควรมี
แผนการบริหารความเสี่ยง
เช)น การบริการวิชาการใน
ภาวะวิกฤต โควิด-19 ดังนั้น
แผนการทํางานต@องยืดหยุ)น
ได@
3. การทํางานบริการ
วิชาการควรทํางาน
สอดคล@องกันทั้งส)วน
นโยบายของมหาวิทยาลัย
องคการปกครองส)วน
ท@องถิ่น และคณะวิชา ร)วม
ทั้งภาคีเครือข)ายทุกภาคส)วน
เพื่อจะได@ช)วยกันขับเคลื่อน
งานให@ประสบผลสําเร็จได@ดี
ยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ครัวเรือน)
8. จํานวนผลิตภัณฑชุมชน (ข@าวหลามยาง
หย)อง สินค@าเกษตรปลอดสาร) ผลิตภัณฑ
2.00 บรรลุ
9. ช)องทาง/สื่อ การส)งเสริมการตลาด (สื่อ
ออนไลน สื่อสิ่งพิมพ ปUายประชาสัมพันธ)
รูปแบบ 3.00 บรรลุ
10. ฐานการเรียนรู@เกษตรปลอดสาร อาหาร
ปลอดภัย ฐาน 6.00 บรรลุ
เชิงคุณภาพ
1. เกษตรกรตําบลยางหย)องมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ครัวเรือน 20.00 บรรลุ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด ไตร
มาส 4.00 บรรลุ
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาต@นแบบศูนยเรียนรู@นวัตกรรมผู@สูงอายุและศูนยเด็กเล็กสู)การยกระดับคุณภาพชีวิตอย)างยั่งยืน ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี (6473000001) / 610,196 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนา
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1
1. เชิงปริมาณ
610,196.00
266,373.05 สรุปและประเมินผลการพัฒนาศูนยเรียนรู@
ด@านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต@นแบบศูนยเรียนรู@นวัตกรรม
การยกระดับ การยกระดับ
- จํานวนผู@สูงอายุที่เข@าร)วมกิจกรรม
นวัตกรรมผูส@ ูงอายุเพชรหัวสะพาน-วังตะโกพบ ผู@สูงอายุ
ผู@สูงอายุและศูนยเด็กเล็กสู)การ
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต
เปUาหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน 20
คุณลักษณะสําคัญของนวัตกรผูส@ ูงอายุพบ 4
1. ลักษณะทั่วไปของ
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย)างยั่งยืน และรายได@
และรายได@
คน
ประเด็นสําคัญ คือ
ผู@สูงอายุ ส)วนใหญ)เปRนเพศ
ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ชุมชนฐานราก ชุมชนฐานราก - รายได@จากนวัตกรรมผู@สูงอายุ เปUาหมาย
1. นวัตกรรมส)วนใหญ)มเี ปUาหมายเพื่อ
หญิง อายุ 60-70 ปD จบ
(รหัสกิจกรรม 108501090144) โดยการพัฒนา โดยการพัฒนา เพิ่มขึ้นจากรายได@เดิม ผลการดําเนินงาน
คุณภาพชีวิตของผูส@ ูงอายุบนประสบการณที่
ระดับชั้นประถมศึกษา มีที่
วัตถุประสงค
กลุ)มครัวเรือน กลุ)มครัวเรือน
29,891 บาท
ปฏิบัติจนชํานาญหรือภูมิปwญญา
พักอาศัยเปRนของตนเอง
1. เพื่อพัฒนาศูนยผู@สูงอายุ
กลุ)มเปUาหมาย กลุ)มเปUาหมาย
2. นวัตกรรมที่ต)อยอดหรือสร@างสรรคใหม)
เปRนครอบครัวขยายที่มีพ)อ
ต@นแบบ
จํานวน 20
จํานวน 20
2. เชิงคุณภาพ
โดยมากเพื่อส)งเสริมหรือฟšœนฟูสุขภาพ รองลงมา แม) ลูก ปู‘ ย)า ตา ยาย ญาติ
2. เพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
ครัวเรือน ให@มี ครัวเรือน ให@มี - นวัตกรผู@สูงอายุในตําบล เปUาหมาย ร@อย
เปRนการส)งเสริมการใช@ภูมปิ wญญา การส)งเสริม
พี่น@อง มีภาระในการดูแล
คุณภาพแบบ Diamond
รายได@เดิมขึ้น รายได@เดิมขึ้นไม) ละ 30 ผลการดําเนินงาน 22 คน
การเข@าถึงสวัสดิการ การจัดการสิง่ แวดล@อมและ สมาชิกในครอบครัว
3. เพื่อบูรณาการการเรียนการ
ไม)น@อยกว)า 15 น@อยกว)า 15
- ผู@ดูแลเด็กผ)านการอบรมหลักสูตรผู@ดูแล
การสร@างรายได@
ช)วยเหลือตนเองใน
สอนกับการบริการวิชาการที่เสริม เปอรเซ็นตจาก เปอรเซ็นตจาก เด็ก diamond เปUาหมาย ร@อยละ 80 ผล
3. นวัตกรผู@สูงอายุสามารถต)อยอดหรือสร@าง ชีวิตประจําวันได@หรือร)วม
การเรียนรู@เชิงสมรรถนะ (OBE)
รายได@เดิม
รายได@เดิม
การดําเนินงาน ร@อยละ 100
นวัตกรรมแบบคิดใหม)ด@วยระบบพีเ่ ลี้ยง
กิจกรรมสังคมได@ ไม)ได@
4. เพื่อดําเนินการวิจัยเชิงพื้นที่
เปUาหมายเชิง เปUาหมายเชิง
- สื่อการเรียนรู@ในหลักสูตรการเรียนรู@ของ
(Coaching) ที่หนุนเสริมวิชาการความรู@
ประกอบอาชีพ มีรายได@น@อย
ตามความเชี่ยวชาญของ
ผลผลิต ดังนี้ ผลลัพธ ดังนี้
โรงเรียนผูส@ ูงอายุ เปUาหมาย 10 วิชา ผล
4. นวัตกรผู@สูงอายุที่มีความคิดหรือความ
กว)า 3,000 บาทต)อเดือน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
- จัดทํา
- ทุนบุคคล
การดําเนินงาน 11 เรื่อง สําหรับ 10 วิชา
ตั้งใจที่มุ)งสร@างสรรคสิ่งใหม) นวัตกรจะต)อยอด
แหล)งรายได@มาจากตนเอง
ฐานข@อมูล
ตําบลหัวสะพาน - มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบนฐานภูมิ
ด@วยการแสวงหาข@อมูล วิธีการหรือช)องทาง วิธี และเงินบําเหน็จบํานาญ/
ครัวเรือน
และตําบลวัง
ปwญญา เปUาหมาย 1 มาตรฐาน ผลการ
ปฏิบัติ ลองผิดลองถูกและเผยแพร)ผลงานให@เปRน เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ/
ยากจนที่มี
ตะโกที่จะพัฒนา ดําเนินงาน 1 มาตรฐาน
ที่ยอมรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากจาก
สมาชิก
เปRนนวัตกร
กระบวนการสร@างนวัตกรรมผูส@ ูงอายุ พบกุญแจ ธนาคาร ไม)มีการออม ไม)มี

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

1. สถานการณการระบาดของไวรัส
โคโรน)า 2019 ทําให@การจัดกิจกรรม
ในรูปแบบปกติทําได@ยากขึ้น
2. การติดต)อประสานงานผ)าน
เจ@าหน@าที่ขององคกรปกครองส)วน
ท@องถิ่น ยังขาดความร)วมมือในเชิง
รุก เจ@าหน@าที่ยังไม)เข@าใจบทบาทของ
ตนในการเปRนผู@สานต)อกิจกรรม
โรงเรียนผูส@ ูงอายุ ทําให@กิจกรรมใน
โครงการขาดความต)อเนื่อง

1. การพัฒนาศักยภาพ
ผู@สูงอายุเพื่อการเปลีย่ นแปลง
ที่ยั่งยืนอาจต@องใช@เวลาในการ
สร@างความคุ@นเคยและปรับ
รูปแบบแนวคิดการดําเนินงาน
ให@องคกรปกครองส)วนท@องถิ่น
เพื่อให@ช)วยสื่อสารกับ
ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก
ประชาชนเต็มใจให@ความ
ร)วมมือ แต)นโยบายหรือการ
ทํางานของท@องถิ่นยังไม)ชัดเจน
และต)อเนื่องมากพอ
2. การขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพผูส@ ูงอายุต@อง
ประสานงานใกล@ชิดกับ
โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพ
ตําบลวังตะโก เนื่องจาก
โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพ
ตําบลวังตะโกให@ความร)วมมือ
กับโครงการอย)างดียิ่งโดย
เล็งเห็นความสําคัญของการ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ผู@สูงอายุ
จํานวน 20
ครัวเรือน
- บันทึก
ข@อตกลงความ
ร)วมมือ
(MOU) ว)าด@วย
การประสาน
ความร)วมมือ
ทางวิชาการ
และปฏิบตั ิการ
เพื่อการพัฒนา
ท@องถิ่น
- ระดับ
คุณภาพชีวิต
ผู@สูงอายุและ
ระดับความ
เหลื่อมล้ําก)อน
การพัฒนานวัต
กรผู@สูงอายุ
และโรงเรียน
ผู@สูงอายุ
- ผู@นําชุมชน
และผูบ@ ริหาร
ส)วนท@องถิ่น
รับทราบ
ปwญหาและ
ต@นทุนของ
ตําบล
- ร)างเนื้อหา
การเรียนและ
วิชาเรียนที่จะ
พัฒนานวัตกร
ของโรงเรียน
ผู@สูงอายุ
กิจกรรมที่ 2
การยกระดับ

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
- แนวทาง
พัฒนาศูนย
เรียนรู@นวัตกรรม
ผู@สูงอายุบนฐาน
ทุนตําบล
- ร)าง
คณะกรรมการ
ศูนยการเรียนรู@
นวัตกรรม
ผู@สูงอายุ
- ร)าง
คณะกรรมการ
และประธาน
โรงเรียน
ผู@สูงอายุ
- ร)างหลักสูตรน
วัตกรผูส@ ูงอายุ
และหลักสูตร
โรงเรียน
ผู@สูงอายุ
กิจกรรมที่ 2
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ผู@สูงอายุโดยการ
พัฒนาผู@สูงอายุ
ต@นแบบผ)านการ
พัฒนานวัตกร
ผู@สูงอายุและ
โรงเรียน
ผู@สูงอายุ เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตใน
ด@าน เศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ
สวัสดิการ
เปUาหมายเชิง
ผลลัพธ ดังนี้

ตัวชี้วัด

3. เชิงเวลา โครงการแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย ไตรมาส 3
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณ ได@รับจัดสรร 610,196
บาท (จะเปRนเปRน 2 ส)วน คือส)วนวิจัย
200,000 บาท และ ส)วนโครงการ
410,196 บาท เบิกจ)ายจริง 266,373.05
บาท คงเหลือ 143,822.95 บาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

สําคัญ 9 ลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ค@นหาทุนเดิมที่เปRนทุนบุคคลหรือทุน
ระบบงานที่คนทํางานมีลักษณะชัดเจนของคิด
บวก ทันสมัย ไวปรับตัว
2. ต)อยอดการคิดบวก ทันสมัย ไวปรับตัว
ด@วยหลักสูตรโรงเรียนผู@สูงอายุและหลักสูตรนวัต
กรผู@สูงอายุ
3. ตั้งโจทย เงื่อนไขหรือเติมแนวคิดของการ
ให@สร@างสรรคสิ่งใหม)จากทุนเดิมหรือคิดใหม)ทํา
ใหม)เพื่อสร@างคุณค)าให@กับตนเองหรือบุคคลอื่น
หรือสร@างรายได@
4. บุคลากรของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพ
ตําบลทําหน@าทีเ่ ปRนพี่เลีย้ งด@านการคิด การทํา
การนําใช@บุคลากรของสถาบันการศึกษาทํา
หน@าที่เปRนพี่เลี้ยงด@านการติดอาวุธวิชาการ การ
ต)อยอดความคิด บุคลากรภาครัฐทําหน@าที่เปRนพี่
เลี้ยงด@านการก)อตัวให@เปRนกลุ)มก@อนของผู@ปฏิบัติ
5. ตั้งคณะทํางานพัฒนานวัตกรและ
นวัตกรรมระดับตําบลเพื่อกําหนดแผนและแนว
ทางการทํางาน
6. นําสิ่งสร@างสรรคสิ่งใหม)เผยแพร)ในระดับ
ชุมชนและสาธารณะแบบ On site และ On
line
7. กําหนดให@การใช@งานนวัตกรรมส)วนหนึ่ง
เปRนไปเพื่อการช)วยเหลือผู@สูงอายุด@วยกัน
ถ)ายทอดสู)เด็กวัยก)อนเรียนในศูนยเด็กเล็กและ
สถาบันการศึกษา
8. เพิ่มประสบการณของนวัตกรด@วยการให@
เปRนผู@ถ)ายทอดความรู@ให@กับสมาชิกในชุมชน จัด
เวทีแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร@ ะดับ
ตําบลและระดับเครือข)าย
9.จัดทําเนื้อหาหลักสูตรโรงเรียนผูส@ ูงอายุและ
หลักสูตรนวัตกรผูส@ ูงอายุเพื่อเปRนคูม) ือสําหรับน
วัตกรและสมาชิกโรงเรียนผูส@ ูงอายุ
สิ่งสําคัญที่ทําให@ประสบความสําเร็จ (Key
Success) ในการพัฒนาศูนยมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสรุปและประเมินผลได@ดังนี้

ปwญหาในการใช@สิทธิ
สวัสดิการสังคม
2. ภาวะสุขภาพของผูส@ ูงอายุ
โดยมากไม)มีโรคประจําตัว
โรคประจําตัวที่พบมาก 3
ลําดับแรก คือ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และ
ไขมันในเลือดสูง
3. คุณภาพชีวิตผูส@ ูงอายุ
โดยรวมอยู)ระดับปานกลาง
โดยคุณภาพชีวิตด@านสุขภาพ
กายคะแนนเฉลี่ย 23.89
ด@านจิตใจคะแนนเฉลีย่
21.58 ด@านสัมพันธภาพทาง
สังคมคะแนนเฉลี่ย 10.83
และด@านสิ่งแวดล@อมคะแนน
เฉลี่ย 29.29
4. ความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ของผู@สูงอายุ ความเหลื่อม
ล้ําด@านเศรษฐกิจ ความ
เหลื่อมล้ําด@านสวัสดิการ
สังคมและความเหลื่อมล้ํา
ด@านศักดิ์ศรีความเปRนมนุษย
พบว)าผู@สูงอายุมีความ
คาดหวังสูงกว)าระดับการ
เข@าถึง
5. ความรอบรู@ด@านภูมิ
ปwญญา รอบรู@ด@านภูมิปwญญา
และสมุนไพรไทยโดยรวมใน
ระดับพอใช@ โดยค)าเฉลีย่ ของ
ความรอบรูม@ ิติความเข@าใจ
ข@อมูลด@านสุขภาพสูงที่สุด
รองลงมา คือ มิติการเข@าถึง
ข@อมูลและบริการสุขภาพ
และมิติการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง
6. กระบวนการพัฒนาศูนย

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ส)งเสริมพฤฒิพลังของผู@สูงอายุ
เนื่องจากมีผสู@ ูงอายุหลายท)าน
ที่มีทักษะประสบการณและ
ความสามารถเข@าข)ายของการ
เปRนนวัตกรจากการมีความรู@
ภายในตนที่ผูกชิดอยู)กับการ
ดูแลสุขภาพด@วยวิถีธรรมชาติ
และชาติพันธุไททรงดําที่ควร
ต)อยอดด@วยความรู@ทาง
วิชาการหรือความคิด
สร@างสรรคให@มากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนามาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กวัยก)อนเรียนควร
ดําเนินการแบบมีส)วนร)วมจาก
ผู@เกี่ยวข@องอย)างต)อเนื่อง
โดยเฉพาะหน)วยงานวิชาการที่
มีความรูล@ ึกซึ้งในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของ
เด็กวัยก)อนเรียนเพื่อสนับสนุน
การดูแลสุขภาพของเด็กวัย
ก)อนเรียนให@ได@รับการพัฒนา
อย)างสมดุล
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
คุณภาพชีวิต
ผู@สูงอายุโดย
การพัฒนา
ผู@สูงอายุ
ต@นแบบผ)าน
การพัฒนานวัต
กรผู@สูงอายุ
และโรงเรียน
ผู@สูงอายุ เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตใน
ด@าน เศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ
สวัสดิการ
เปUาหมายเชิง
ผลผลิต ดังนี้
- ผู@สูงอายุที่มี
คุณสมบัติเปRน
นวัตกร
- หลักสูตร
โรงเรียน
ผู@สูงอายุและน
วัตกรผูส@ ูงอายุ
- นวัตกร
ผู@สูงอายุจาก
สมาชิก
โรงเรียน
ผู@สูงอายุ
- สื่อการเรียน
แบบ On site
และ On line
สําหรับ
หลักสูตร
โรงเรียน
ผู@สูงอายุและ
หลักสูตรนวัต
กรผู@สูงอายุ

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
- นวัตกรรมที่
เกิดจากนวัตกร
ผู@สูงอายุ
- นวัตกร
ผู@สูงอายุจาก
สมาชิกโรงเรียน
ผู@สูงอายุ
- นวัตกรรมที่
เกิดจากนวัตกร
ผู@สูงอายุ
- กิจกรรมการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนานวัตกร
เพื่อสร@าง
นวัตกรรมแบบ
On site
- คลิปเพชรหัว
วัง (สื่อการ
เรียนรู@แบบ On
line ของ
หลักสูตร
โรงเรียน
ผู@สูงอายุและน
วัตกรผูส@ ูงอายุ)
- ไลนเพชรหัววัง
(ช)องทางการ
เรียนแบบแบบ
On line ของ
หลักสูตร
โรงเรียน
ผู@สูงอายุและน
วัตกรผูส@ ูงอายุ)
- คลิปเพชร หัว
วังที่ใช@เปRนสื่อ
การเรียนแบบ
On line สําหรับ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

1) ด@านผู@บริหาร โดยในพื้นที่ตําบลหัวสะพาน
คณะผู@บริหารเทศบาลตําบลหัวสะพาน นําโดย
นายกเทศบาลและปลัดเทศบาลมีความต@องการ
และพร@อมในการผลักดันการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอย)างเต็มที่ และมีการกําหนดพื้นที่ใน
การดําเนินงานโดยการบันทึกข@อตกลงความ
ร)วมมือ MOU ระหว)างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีกับผู@ว)าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยระบุ
พื้นที่ตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรีเปRน
พื้นที่ดําเนินงานพัฒนาของคณะพยาบาลศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
2) ด@านการมีส)วนร)วม โดยการดําเนินงานในครั้ง
นี้เปRนการดําเนินงานที่เน@นกระบวนการมีส)วน
ร)วมโดยใช@ชุมชนเปRนฐาน มีการศึกษาข@อมูล
บริบทชุม ศึกษาความต@องการ และการมีส)วน
ร)วมในการกําหนดปwญหาและร)วมดําเนินการ
ออกแบบการแก@ไขปwญหาร)วมกัน
3) ด@านโครงสร@าง อาคาร สถานที่ จากการ
สํารวจความพร@อมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กหัว
สะพาน พบว)ามีความพร@อมสูงในด@านโครงสร@าง
อาคาร สถานที่ โดยมีวัสดุ อุปกรณการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ มีการจัดสิ่งแวดล@อมที่
ปลอดภัย และเอื้อต)อการเรียนรู@ของเด็ก
4) ด@านครูพี่เลี้ยง พบว)า ครูพี่เลี้ยงมีความพร@อม
และมีความรูส@ ึกรักและผูกพัน มีความสามัคคีใน
หมู)คณะ มีความพร@อมที่จะพัฒนาตนเอง และ
ต@องการอยากพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูง

เรียนรู@นวัตกรรมผูส@ ูงอายุบน
ฐานภูมิปwญญา ประกอบด@วย
ขั้นตอนที่ 1 การสร@างความ
ตระหนักต)อคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได@ผู@สูงอายุ
แก)ผู@มีส)วนเกี่ยวข@องด@วยการ
ร)วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
ผู@สูงอายุและนวัตกรผูส@ ูงอายุ
ดังนี้
หลักสูตรโรงเรียนผูส@ ูงอายุ
ประกอบด@วย 1) รายวิชา
ตามโครงสร@างของหลักสูตร
2)จํานวนวิชา 3) ความ
ทันสมัยของรายวิชาใน
หลักสูตร 4) แสดงถึงอัต
ลักษณของท@องถิ่น 5)
สอดคล@องกับเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คือ ความโดดเด)นด@าน
อาหารและการท)องเที่ยว 6)
จํานวนชั่วโมงเรียในแต)ละ
วิชา 7) ตอบสนองความ
ต@องการของผู@สูงอายุ ด@าน
กาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปwญญาและ 8)
รายวิชามีกิจกรรมที่
เหมาะสมทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน
หลักสูตรนวัตกรผูส@ ูงอายุ
ประกอบด@วย 1) รายวิชา
ตามโครงสร@างของหลักสูตร
2) จํานวนวิชา 3) ความ
ทันสมัยของรายวิชาใน
หลักสูตร 4) จํานวนชั่วโมง
เรียนในแต)ละวิชา 5)
รายวิชาของหลักสูตร
สามารถสร@างให@ผู@สูงอายุมี

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
- เผยแพร)นวัต
กรผู@สูงอายุ
จากสมาชิก
โรงเรียน
ผู@สูงอายุ
- เผยแพร)
นวัตกรรม
ผู@สูงอายุ
- หลักสูตร
โรงเรียน
ผู@สูงอายุและ
หลักสูตรนวัต
กรผู@สูงอายุ
- เผยแพร)
มาตรฐานการ
ดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก Diamond
- เผยแพร)ศูนย
เรียนรู@
นวัตกรรม
ผู@สูงอายุเพชร
หัวสะพาน-วัง
ตะโก “นวัตวิถี
เพชรหัว
สะพานสืบสาน
สร@างสรรคสุข
ภาวะทุกช)วง
วัย”
กิจกรรมที่ 3
การพัฒนา
ศูนยเด็กเล็ก
แบบ
Diamond
เพื่อพัฒนา
ศูนยเด็กเล็กให@
เปRนต@นแบบที่

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
เด็กวัยก)อนเรียน
- การ
เปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิต
ผู@สูงอายุและ
ระดับความ
เหลื่อมล้ําหลัง
การพัฒนานวัต
กรผู@สูงอายุและ
โรงเรียน
ผู@สูงอายุ
- นวัตกรรมของ
ผู@สูงอายุ
ก)อให@เกิดรายได@
- ความต)อเนื่อง
ของการสร@าง
นวัตกรรมโดย
นวัตกรผูส@ ูงอายุ
- การดําเนินการ
ศูนยเรียนรู@
นวัตกรรม
ผู@สูงอายุเพชรหัว
สะพาน-วังตะโก
โดยชุมชน
- การจัดสรร
งบประมาณ
พัฒนาศูนย
เรียนรู@นวัตกรรม
ผู@สูงอายุเพชรหัว
สะพาน-วังตะโก
โดยหน)วยงาน
ท@องถิ่น
- ความต)อเนื่อง
การใช@ประโยชน
คลิปเพชรหัววัง
(สื่อการเรียนรู@
แบบ On line

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ความคิดริเริม่ ประดิษฐ
คิดค@น สร@างสรรคและรู@เท)า
ทันด@านการเงิน ด@าน
สารสนเทศเทคโนโลยี ด@าน
สังคมและฉลาดรู@ทางสุข
ภาวะ 6) หลักสูตรสามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู@สูงอายุ
ให@สร@างนวัตกรรมที่มีอตั
ลักษณของท@องถิ่น 7)
หลักสูตรสามารถทําให@
ผู@สูงอายุตระหนักถึงคุณค)า
ของตนเอง 8) หลักสูตรนวัต
กรผู@สูงอายุมีความต)อเนื่อง
เชื่อมโยงกับหลักสูตร
โรงเรียนผูส@ ูงอายุ 9)
หลักสูตรส)งเสริมให@ผสู@ ูงอายุ
เกิดทักษะในการถ)ายทอด
องคความรู@หรือภูมิปwญญา
10) หลักสูตรสามารถ
ยกระดับศักยภาพของ
ผู@สูงอายุให@สร@างรายได@แก)
ตนเองและครอบครัว
ขั้นตอนที่ 2 การยกร)าง
หลักสูตรโรงเรียนผูส@ ูงอายุ
และนวัตกรผูส@ ูงอายุ
ขั้นตอนที่ 3 การนําใช@
หลักสูตรโรงเรียนผูส@ ูงอายุ
และการพัฒนานวัตกรรมจา
กนวัตกรผูส@ ูงอายุ
ประกอบด@วย
1. จัดกิจกรรมแบบ On site
ให@ผู@สูงอายุเข@าร)วม โดย
กิจกรรมสอดคล@องกับ
คําอธิบายรายวิชาของ
หลักสูตรโรงเรียนผูส@ ูงอายุ
และหรือหลักสูตรนวัตกร
ผู@สูงอายุ
35

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
สอดคล@องกับ
บริบทชุมชน
และชุมชนมี
ส)วนร)วมโดย
ยังคงมาตรฐาน
ในระดับชาติไว@
- แนวทาง
ยกระดับ
มาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีความเปRน
เลิศด@านสุข
ภาวะ
- มาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
Diamond ที่
ประกอบด@วย
มาตรฐาน
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
แห)งชาติและ
มาตรฐานอัต
ลักษณ
ปรับปรุงครั้งที่
1
- การประชุม
แลกเปลีย่ น
เรียนรู@การ
พัฒนา
มาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็ก
มาตรฐาน
Diamond
- มาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
Diamond ที่
ประกอบด@วย

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
ของหลักสูตร
โรงเรียน
ผู@สูงอายุและน
วัตกรผูส@ ูงอายุ)
ในการเรียนการ
สอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
สถาบันการศึกษ
าและสาธารณะ
- ความต)อเนื่อง
ของสมาชิก
ในไลนเพชรหัว
วัง (ช)องทางการ
เรียนแบบแบบ
On line ของ
หลักสูตร
โรงเรียน
ผู@สูงอายุและน
วัตกรผูส@ ูงอายุ)
- นวัตกรรมของ
ผู@สูงอายุ
ก)อให@เกิดรายได@
ต)อเนื่อง
- การได@รบั การ
รับรองมาตรฐาน
ศูนยเด็กเล็กจาก
หน)วยงาน
ภายนอก
- การจัดสรร
งบประมาณโดย
หน)วยงาน
ท@องถิ่นสําหรับ
พัฒนาศูนยเด็ก
เล็กเพื่อรับรอง
มาตรฐานจาก
หน)วยงาน
ภายนอก

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

2. สังเกตผูส@ ูงอายุที่เข@าร)วม
กิจกรรมแบบ On site ใน
แต)ละครั้ง หากมีคณ
ุ ลักษณะ
เข@าข)ายการเปRนนวัตกร จะ
เป•ดประเด็นที่ท@าทายการ
พัฒนาหรือต)อยอดทักษะ
ความสามารถที่มีอยูเ) ดิม
3. สร@างพื้นที่ทางความคิด
(Thinking area) ด@วยการ
กระตุ@นให@ผู@สูงอายุ
แลกเปลีย่ นเรียนรู@การ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และนําเสนอภูมปิ wญญา
ประสบการณและ
ความสามารถในการคิดค@น
สิ่งที่เปRนประโยชนทั้งแบบ
On site และ On line
4. เป•ดมุมมองใหม)หรือปรับ
วิธีคิด (Mindset) ให@
ผู@สูงอายุสร@างสรรคงานใหม)
จากการเห็นผลงานในพื้นที่
อื่น หารเพิ่มเติมความรู@ทาง
วิชาการและสนับสนุนให@คดิ
สร@างสรรคที่จะต)อยอดงาน
เดิมให@ดีขึ้นหรือสร@างสรรค
งานใหม)จากบริบทและฐาน
ทุนในพื้นที่
5. สร@างพื้นที่ On line ให@
ผู@สูงอายุเข@ามาเรียนรูเ@ นื้อหา
ในรายวิชาของหลักสูตร
โรงเรียนผูส@ ูงอายุและหรือ
หลักสูตรนวัตกรผูส@ ูงอายุใน
รูปแบบ Line group โดย
Line group สามารถบันทึก
ข@อมูลส)วนบุคคลความถี่ใน
การร)วมกิจกรรมและให@
คะแนนการเข@าร)วมกิจกรรม
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
มาตรฐาน
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
แห)งชาติและ
มาตรฐานอัต
ลักษณ
ปรับปรุงครั้งที่
2
- การขยาย
เครือข)าย
แลกเปลีย่ น
เรียนรู@การ
พัฒนา
มาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็ก
มาตรฐาน
Diamond

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
กิจกรรมที่ 3
การพัฒนาศูนย
เด็กเล็กแบบ
Diamond เพื่อ
พัฒนาศูนยเด็ก
เล็กให@เปRน
ต@นแบบที่
สอดคล@องกับ
บริบทชุมชน
และชุมชนมีส)วน
ร)วมโดยยังคง
มาตรฐานใน
ระดับชาติไว@
เปUาหมายเชิง
ผลลัพธ ดังนี้
- แนวทาง
พัฒนามาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
Diamond ที่
ประกอบด@วย
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห)งชาติ
และ
มาตรฐานอัต
ลักษณ
- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหัว
สะพานพัฒนา
ตนเองเข@าสู)
เกณฑมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
มาตรฐาน
Diamond
- การขยายผล
การพัฒนา
มาตรฐานศูนย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ซึ่งช)วยในการประเมินผล
การบรรลุผลลัพธการเรียนรู@
ตามที่หลักสูตรกําหนด
6. จัดทําเนื้อหาวิชาการ
เสริมลงไปในแต)ละรายวิชา
ของหลักสูตรโรงเรียน
ผู@สูงอายุและหรือหลักสูตรน
วัตกรผูส@ ูงอายุโดยสอดแทรก
ในกิจกรรมแบบ On site ที่
ผู@สูงอายุเข@าร)วมและแบบ
Line group เพื่อเสริม
ทักษะการเปRนนวัตกร
ผู@สูงอายุให@มีความเด)นชัด
ยิ่งขึ้น
7. จัดทําแบบทดสอบ
ผลลัพธการเรียนรูเ@ พื่อ
ประเมินการบรรลุ
วัตถุประสงครายวิชาของ
หลักสูตรโรงเรียนผูส@ ูงอายุ
และหรือหลักสูตรนวัตกร
ผู@สูงอายุโดยให@ผสู@ ูงอายุรับ
การประเมินแบบ On site
หรือแบบ Line group ตาม
ความเหมาะสม
8. นําผลการสร@างสรรคงาน
ใหม)ของผู@สูงอายุมาจัดทําสื่อ
On line เปRน YouTube
แล@วเผยแพร)สสู) าธารณะ
จํานวน 11 ผลงานเพื่อแสดง
ให@เห็นความสามารถเดิม
และความสามารถที่ผ)านการ
ยกระดับให@เปRนนวัตกร ซึ่ง
เนื้อหาที่สร@างสรรคจะเปRน
ส)วนหนึ่งของรายวิชาใน
หลักสูตรโรงเรียนผูส@ ูงอายุ
และหรือหลักสูตรนวัตกร
ผู@สูงอายุโดยถือว)าสื่อการ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
พัฒนาเด็ก
มาตรฐาน
Diamond
- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหัว
สะพานเข@าสู)
เกณฑมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
มาตรฐาน
Diamond และ
เปRนต@นแบบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
มีมาตรฐาน
เชิงอัตลักษณ
- การขยาย
เครือข)ายการ
พัฒนามาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
มาตรฐาน
Diamond
- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหัว
สะพานพร@อมรับ
การประเมินตาม
เกณฑมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
มาตรฐาน
Diamond และ
เปRนต@นแบบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
มีมาตรฐาน
เชิงอัตลักษณ
- การขยาย
เครือข)ายการ
พัฒนามาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

เรียนของรายวิชา
ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวม
และสร@างสรรคนวัตกรรม
และนวัตกรผูส@ ูงอายุ
ประกอบด@วย
1. การร)วมสร@าง
ภาพอนาคตนวัตกรผูส@ ูงอายุ
นวัตกรเพื่อผูส@ ูงอายุและ
นวัตกรรมผูส@ ูงอายุ
2. การนําเงื่อนไข
และปwจจัยเอื้ออํานวยของ
ตําบลมาใช@ประโยชนให@เกิด
การพัฒนานวัตกรผู@สูงอายุ
นวัตกรเพื่อผูส@ ูงอายุและ
นวัตกรรมสําหรับผูส@ ูงอายุ
ขั้นตอนที่ 5 การนํา
นวัตกรรมและนวัตกร
ผู@สูงอายุสู)ศูนยเรียนรู@
นวัตกรรมผูส@ ูงอายุบนฐาน
ภูมิปwญญาแบบมีส)วนร)วม
ประกอบด@วย
1. จัดตั้ง
คณะทํางาน “โครงการสร@าง
นวัตกร พัฒนานวัตกรรม
และศูนยเรียนรู@นวัตกรรม
ผู@สูงอายุตาํ บลหัวสะพาน”
2. กําหนดแนว
ปฏิบัติการติดตามและสร@าง
ความก@าวหน@าการสร@างนวัต
กรผู@สูงอายุ นวัตกรเพื่อ
ผู@สูงอายุ นวัตกรรมสําหรับ
ผู@สูงอายุและศูนยเรียนรู@
นวัตกรรมผูส@ ูงอายุเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา
7. ผลลัพธการพัฒนานวัตกร
ผู@สูงอายุ นวัตกรเพื่อ
ผู@สูงอายุ นวัตกรรมผู@สูงอายุ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
Diamond

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

และศูนยเรียนรู@นวัตกรรม
ผู@สูงอายุบนฐานภูมิปwญญา
8. แบบจําลองการพัฒนา
นวัตกรรมผูส@ ูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
SITCOM-เพชรหัววัง
ด@านการพัฒนามาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กระบวนการพัฒนา
มาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Diamond แบ)งเปRน 4
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เทียบเคียงการ
ดําเนินงานกับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
แห)งชาติด@วยกระบวนการมี
ส)วนร)วมเชิงเครือข)ายเพื่อ
ออกแบบมาตรฐานแนวใหม)
โดยค@นหาวิธีพัฒนาศักยภาพ
ครูพี่เลีย้ งด@วยการออกแบบ
หลักสูตรผู@ดูแลเด็กแบบมี
ส)วนร)วม ค@นหาวิธีพัฒนา
ศูนยเด็กเล็กให@บรรลุ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยแห)งชาติด@วยการ
แลกเปลีย่ นประสบการณเชิง
สะท@อนคิดกับเครือข)ายและ
ผู@เกี่ยวข@อง
ขั้นตอนที่ 2 ยกร)างหลักสูตร
ผู@ดูแลเด็กและมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก Diamond โดยส)วน
ต)างๆ ของหลักสูตรเรียนรู@
สําหรับผู@ดูแล ดังนี้
ส)วนที่ 1 เนื้อหาการเรียน
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

การดําเนินงานตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก แบบยกระดับสู)สุข
ภาวะ การพัฒนาสุขภาวะ
เด็กวัยก)อนเรียนโดยมีชุมชน
เปRนฐานให@บรรลุเกณฑ
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก การประเมินผลตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห)งชาติ การ
พัฒนาด@านสติปญ
w ญาและ
สังคมในเด็กวัยก)อนเรียนให@
บรรลุเกณฑมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนา
ความรอบรูส@ ุขภาพในเด็กวัย
ก)อนเรียนให@บรรลุเกณฑ
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก กลยุทธการพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการ
ประเมินผลตามมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห)งชาติ
ส)วนที่ 2 มาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก Diamond
ประกอบด@วย
ด@านที่ 1 การบริหารจัดการ
ประกอบด@วย
- การบริหารจัดการอย)าง
เปRนระบบ
- การบริการจัดการ
บุคคลากร
- การบริหารจัดการ
สภาพแวดล@อมเพื่อความ
ปลอดภัย
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

- การจัดการเพื่อส)งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู@
- การส)งเสริมการมีส)วนร)วม
ของครอบครัว ชุมชน และ
เครือข)ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ด@านที่ 2 กระบวนการดูแล
จัดประสบการณเรียนรู@และ
เล)น ประกอบด@วย
- การดูแลและพัฒนาเด็ก
อย)างรอบด@าน
- การส)งเสริมพัฒนาการด@าน
ร)างกายและดูแลสุขภาพ
- การส)งเสริมพัฒนาการด@าน
สติปwญญา
- ภาษาและการสื่อสาร
- การส)งเสริมพัฒนาการด@าน
อารมณ จิตใจ – สังคม
- ปลูกฝwงคุณธรรมและความ
เปRนพลเมืองดี
- การส)งเสริมเด็กในระยะ
เปลี่ยนผ)านให@ปรับตัวสู)การ
เชื่อมต)อในขั้นถัดไป
ด@านที่ 3 คุณภาพเด็ก
ปฐมวัย ประกอบด@วย
1) แรกเกิด ถึง 2 ปD (2 ปD
11 เดือน 29 วัน)
1.1) มีการเจริญเติบโตสมวัย
1.2) มีพัฒนาการสมวัย
2) 3 ปD – 6 ปD (ก)อนเข@า
เรียนชั้นประถมศึกษาปDที่1)
2.1) เด็กมีการเจริญเติบโต
สมวัยและมีสุขนิสยั ที่
เหมาะสม
2.2) เด็กมีพัฒนาการสมวัย
2.3) เด็กมีพัฒนาการด@าน
การเคลื่อนไหว
41

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย
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ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

2.4) เด็กมีพัฒนาการด@าน
อารมณจิตใจ
2.5) เด็กมีพัฒนาการด@าน
สติปwญญา เรียนรู@และ
สร@างสรรค
2.6) เด็กมีพัฒนาการด@าน
ภาษาและการสื่อสาร
2.7) เด็กมีพัฒนาการด@าน
สังคม คุณธรรม มีวินัย และ
ความเปRนพลเมืองดี
ด@านที่ 4 มาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก Diamond
4.1 ด@านความรอบรูส@ ุขภาพ
- ประเมินอาการเบื้องต@นเชิง
รุก (Proactive)
- การดูแลและปUองกัน
อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย (การ
จัดการภัยพิบัติ, CPR
เบื้องต@น, การปUองกันเด็ก
จมน้ํา)
- การปUองกันโรคในศูนยเด็ก
เล็ก
4.2 ด@านการสืบสานภูมิ
ปwญญาท@องถิ่น
- นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
เทคนิคการเล)านิทาน และ
การเล)านิทานผ)านละคร
ชาตรี
- พฤกษศาสตรศูนยเด็กเล็ก
(ผักบุ@งทะเล มะนาว กล@วย
หอม ตาล)
4.3 ด@านอาหารและการ
ท)องเที่ยว
- ขนมท@องถิ่น (ขนมตาล,
ขนมหม@อแกง)
- การท)องเที่ยวชุมชน (3 วัง
3 ทะเล)
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องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

เนื่องจากเกิดปwญหาการแพร)ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จึงทําให@การ
รวมกลุม) การดําเนินกิจกรรมต)างๆ
ในโครงการอาจไม)สะดวก ทําให@
ระยะเวลาดําเนินงาน อาจไม)ตรง
ตามแผนที่วางไว@

ควรมีการกระจายให@เกิดการมี
ส)วนร)วมของหน)วยงานอื่น ๆ
เพื่อต)อยอดการพัฒนาในพื้นที่
การให@บริการของแต)ละ
หน)วยงานที่เพิ่มขึ้น

4.4 ด@านนวัตกรสังคม
- ขยะฐานศูนย
- นวัตกรผู@สูงอายุ
- การสื่อสารและแนวทางให@
คําปรึกษาผู@ปกครองและ
ชุมชน
- การจัดประสบการณการ
เรียนรูเ@ พื่อส)งเสริมพัฒนา
ทักษะสมองตามแนว EF
(Executive Function)
- แนวคิด High scope กับ
การประยุกตใช@ในห@องเรียน
- การจัดทําสื่อและของเล)น
เพื่อส)งเสริมพัฒนาการ
ขั้นตอนที่ 3 นําใช@หลักสูตร
ผู@ดูแลเด็กและมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก Diamond
ขั้นตอนที่ 4 ขยายผลการนํา
ใช@หลักสูตรผู@ดูแลเด็กและ
มาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
Diamond
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท@องถิ่น
กิจกรรมที่1 การพัฒนาและยกระดับสินค@าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ให@เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย)างยั่งยืน ภายใต@โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑท@องถิ่น (6444000025) / 1,050,000.00 บาท / คณะวิทยาการจัดการ
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
กิจกรรมการ กิจกรรมการ
1. เชิงปริมาณ
1,050,000.00 1,050,000.00 สรุปและประเมินผล ด@วยระยะเวลาและ
1 การคิดค@นและพัฒนาสูตร
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ พัฒนา
พัฒนา
- ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการ
สถานการณที่เกิดขึ้น ทําให@ต@องลดจํานวน
เวชสําอางค
ทั้ง 5 ประเภทในชุมชนและ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
จัดจําหน)าย เปUาหมาย 10 / ผลการ
ผลิตภัณฑเข@าร)วมโครงการการพัฒนาและ
2 การพัฒนาและวางแผน
ท@องถิ่นให@มีคุณภาพและมาตรฐาน OTOP
OTOP
ดําเนินงาน 7
ยกระดับสินค@าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ทางการตลาด สําหรับ
ที่สูงขึ้น
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑใหม) - พัฒนาแผนการตลาด ส)งเสริมการขาย
เพียง 7 ผลิตภัณฑ โดยได@ทําการพัฒนาและ
ผลิตภัณฑใหม)ของชุมชน
2. เพื่อถอดบทเรียนของกลุ)ม
ได@รับการ
สามารถ
และขยายตลาดของผลิตภัณฑ เปUาหมาย
ยกระดับจาก
3 การมีส)วนรวมในการแสดง
ผลิตภัณฑสู)การขยายผลในการ
พัฒนายะกระ ยกระดับรายได@ 10 / ผลการดําเนินงาน 7
1. น้ํามันมะพร@าวสกัดเย็น ได@ทําการพัฒนาและ ความคิดเห็น การพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑไปสู)
ดับ จํานวน 7 แก)
- ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ได@รับการพัฒนา
ยกระดับเปRน ครีมบํารุงผิวน้ํามันมะพร@าว สูตร ผลิตภัณฑใหม) และการ
ผู@ประกอบการรายอื่น ๆ ในปD
ผลิตภัณฑ
ผู@ประกอบการ และยกระดับ เปUาหมาย 10 / ผลการ
เข@มข@น
ประสานงานระหว)าง
ต)อไป
ดําเนินงาน 7
2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวกาย ได@ทําการ ผู@ประกอบการ/ชุมชน
- รายวิชาที่บูรณาการกับการเรียนการ
พัฒนาและยกระดับเปRน ครีมกันแดด ทานาคา นักศึกษา และอาจารย
สอน เปUาหมาย 1 โครงการ / ผลการ
3. ผลิตภัณฑผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวกาย (คณะทํางาน)
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ผลลัพธ%
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ตัวชี้วัด

ดําเนินงาน2
2. เชิงคุณภาพ ผลิตภัณฑชุมชนท@องถิ่น ที่
เข@าร)วมโครงการได@รับการพัฒนาและ
ยกระดับให@มีเกณฑมาตรฐานและคุณภาพ
ที่สูงขึ้น เปUาหมาย 1 / ผลการดําเนินงาน
1
3. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน
(กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP)
เปUาหมาย ไตรมาส 4/ ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 4

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ได@ทําการพัฒนาและยกระดับเปRนเจลว)านหาง
4 การลําดับความสําคัญและ
จระเข@
ความเกี่ยวข@องของงาน
4. ผลิตภัณฑด@านการเกตร ได@ทําการพัฒนา
ยกระดับเปRน น้ําตบหัวใช@เท@า
5. ผลิตภัณฑน้าํ นมแพะ ได@ทําการยกระดับเปRน
ผลิตภัณฑครีมอาบน้ํานมแพะ
6. ผลิตภัณฑกล@วยแปรรูป ได@ทําการยกระดับ
เปRนผลิตภัณฑคุกกี้ธญ
ั พืชไร@แปUง
7. ผลิตภณฑน้าํ ตาลโตนด ได@ทําการยกระดับ
เปRนผลิตภัณฑ น้ําตาลโตนดผง
ได@แผนธุรกิจสําหรับผู@ประกอบการชุมชน 7 แผน
ได@งานวิจัย จํานวน 7 งานวิจัย
1.การพัฒนาผลิตภัณฑน้าํ ตบหัวไขเท@าเพื่อ
เพิ่มมูลค)าทางเศรษฐกิจของกลุม) ความสวยความ
งาชุมชนยางหย)อง ต.ยางหย)อง อ.ท)ายาง จ.
เพชรบุรี
2.การพัฒนาผลิตภัณฑเจลว)านหางจระเข@เพื่อ
เพิ่มมูลค)าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขุมชนบ@าน
ทะเลหอม ต.หาดเจ@าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ Palm sugar ผง
น้ําตาลโตนดเพื่อเพิ่มมูลค)าทางเศรษฐกิจของ
ศูนยการเรียนรู@การทําน้ําตาลโตนด บ@านโป‘ง
สลอด ต.หน)องกระปุก อ.บ@านลาด จ.เพชรบุรี
4.การพัฒนาผลิตภัณฑครีมกันแดดทานาคา
เพื่อเพิ่มมูลค)าทางเศรษฐกิจของบ@านบังเอิญ
สมุนไพร ต.บ@านในดง อ.ท)ายาง จ.เพชรบุรี
5.การพัฒนาคุกกี้ธัญพืชเพื่อเพิ่มมูลค)าทาง
เศรษฐกิจของผู@ประกอบการ OTOP แบรนด
My Mom ต.ไร)สะท@อน อ.บ@านลาด จ.เพชรบุรี
6.การพัฒนาผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวสูตร
เข@มข@น น้ํามันมะพร@าวเพื่อเพิ่มมูลค)าทาง
เศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนบ@านแสงอรุณ อ.
ทับสะแก จ.ประจวบ
7.การพัฒนาผลิตภัณฑครีมอาบน้ํานมแพะ
เพื่อเพิ่มมูลค)าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนผู@
เลี้ยงแพะ-แกะ บางสะพานน@อย ต.ข@างแรก อ.
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องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

กิจกรรมพัฒนาระบบ
ข@อมูลตําบลในจังหวัดนี้ เปRน
การสํารวจข@อมูลและจัดเก็บ
ข@อมูลตัวอย)างโดยวิธีการลง
พื้นที่สัมภาษณ ใช@
แบบสอบถามเปRนเครื่องมือ
สําคัญในการจดบันทึกและ
เก็บรวบรวมข@อมูล เปRน
แบบสอบถามที่ออกแบบ
ตามแนวทางของโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร@างเสริมสุขภาพ
(สสส) ซึ่งเปRนแบบสอบถาม
ระดับบุคคลและครอบครัว
(F1) และเปRนแบบสอบถาม
ที่ใช@สําหรับโครงการ
เครือข)ายร)วมสร@างชุมชน
ท@องถิ่นน)าอยู)(F2)
(Thailand Community
Network Appraisal
Program: TCNAP) พ.ศ.
2561-2563
การเก็บรวบรวมข@อมูล
จาก 9 ชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สามารถนํา

เนื่องด@วยการพัฒนาฐานข@อมูล
สําหรับจัดเก็บให@เปRนระบบนั้น ต@อง
ได@ข@อมูลจากแหล)งต)าง ๆ ที่เกี่ยวข@อง
หรือแหล)งที่ข@อมูลโดยตรง ในการ
ดําเนินงานนั้นเกิดปwญหาและ
อุปสรรคได@ดังนี้
1. สถานการณโรคระบาด
โควิด-19 ทําให@ลงพื้นที่ไม)ได@ตาม
กําหนดเวลา
2. การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในการลงพื้นที่ใน
สถานการณที่มีโรคระบาด
3. การจัดทําเวที
ประชาคมต@องดําเนินการในช)วงเวลา
หลังเสร็จสิ้นภาระงานประจําของ
ชาวบ@านในชุมชน
4. ข@อมูลบางประเด็น
ชาวบ@านยังไม)ให@ข@อมูลที่แท@จริง ต@อง
ใช@วิธีการเก็บข@อมูลแบบสังเกตให@
สอดคล@องกับบริบทแวดล@อม
5. การติดต)อขอข@อมูลจาก
หน)วยงานที่เกี่ยวข@องไม)เปRนไปตาม
แผนที่กําหนด
6. การให@ข@อมูลไม)
ครบถ@วนจากหน)วยงานที่เกี่ยวข@อง
7. การขอข@อมูลย@อนหลัง

ในกระบวนการพัฒนาระบบ
ข@อมูลเพื่อนํามาจัดเก็บเปRน
ฐานข@อมูลนั้นควรมีการ
กําหนดประเด็นความต@องการ
ที่ชัดเจน จุดประสงคของการ
นําข@อมูลไปใช@ในด@านต)าง ๆ
เพื่อการนําเสนอรายงานจาก
การนําข@อมูลมาประมวลผลให@
ได@อย)างมีประสิทธิภาพ มิ
เช)นนั้นข@อมูลที่ได@มาอาจจะไม)
สามารถตอบโจทยทีต่ @องการ
และไม)เกิดการสะสมข@อมูลที่
ไปในทิศทางที่ต@องการเพื่อการ
ใช@ข@อมูลขนาดใหญ) (Big
Data) ในการสนับสนุนหรือ
ช)วยในการตัดสินใจจากการ
เห็นแนวโน@มของข@อมูลทีไ่ ด@
จากการประมวลผลสําหรับ
การจัดทําโครงการอื่น ๆ
ต)อไป

บางสะพานน@อย จ.ประจวบ
ถือเปRนการนําองคความรู@และนวัตกรรมมา
ผสมผสานให@เกินการพัฒนาต)อยอดภูมิปญ
w ญา
ไทย อีกทั้งได@เกิดการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษา
อาจารยผู@สอน และผู@ประกอบการได@เปRนอย)างดี
ภายใต@งบประมาณค)าใช@จ)ายเปRนไปตามที่ได@รับ
การอนุมัติและโครงการสําเร็จตามกําหนดเวลา
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบข@อมูลตําบลในจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข@อมูลตําบลในจังหวัด (6466000020) / 400,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนากลุ)มข@อมูล(Dataset)
เปUาหมายเชิง เปUาหมายเชิง
1. เชิงปริมาณ
จากโครงการพัฒนาท@องถิ่นของ ผลผลิต
ผลลัพธ
- จํานวนตําบลที่ดําเนินการพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Output)
(Outcome)
ฐานข@อมูลตําบล เปUาหมาย 10 / ผลการ
2. สร@างมาตรฐานในการอธิบาย กิจกรรมสร@าง กิจกรรมสร@าง
ดําเนินงาน 9
ข@อมูลเพื่อสามารถแบ)งปwนข@อมูล โมเดลเชื่อมโยง โมเดลเชื่อมโยง - ระบบฐานข@อมูล (ด@านพัฒนาท@องถิ่น
3. จัดเก็บข@อมูล และเชื่อมโยง
ข@อมูล
ข@อมูลครัวเรือน และการศึกษา, ด@านอาหาร, ด@านการ
ข@อมูลต)าง ๆ เข@าด@วยกันเพื่อใช@ใน ครัวเรือนและ และชุมชน
ท)องเที่ยวและโรงแรม) เปUาหมาย 3 / ผล
การประมวลผลในรูปแบบของ
ชุมชน
- นําผลการ
การดําเนินงาน 5
ข@อมูลขนาดใหญ)(Big Data)
- มีผลการ
วิเคราะหข@อมูล - รายวิชาที่บูรณาการกับการเรียนการ
4. นําเสนอรูปแบบของข@อมูลที่
วิเคราะหข@อมูล ครัวเรือนและ
สอน เปUาหมาย 1 โครงการ / ผลการ
สามารถนําไปใช@ในการ
จากการสํารวจ ชุมชนไปกําหนด ดําเนินงาน 1
ประกอบการตัดสินใจ(Business ข@อมูลจาก
นโยบาย และ
2. เชิงคุณภาพ
Intelligence) ในการจัดทํา
ครัวเรือนและ วางแผนดําเนิน - องคกรปกครองส)วนท@องถิ่นสามารถนํา
โครงการต)าง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชน
โครงการพัฒนา ข@อมูลสารสนเทศไปใช@ประโยชนได@
ท@องถิ่น
- มีระบบ
ท@องถิ่นให@กับ
เปUาหมาย 50 / ผลการดําเนินงาน 50
จัดการ
พื้นที่เปUาหมาย - เกิดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ อันเกิดจาก
ฐานข@อมูล
ได@อย)าง
การต)อยอดหรือนําใช@ระบบฐานข@อมูล
จํานวน 5 ฐาน เหมาะสม
ตําบล เปUาหมาย 4 / ผลการดําเนินงาน
- ฐานข@อมูล - เกิดการจัดเก็บ 2
ระดับตําบล
ข@อมูลอย)างเปRน - เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา
ด@านศักยภาพ ระบบ
ชุมชนท@องถิ่น อันเกิดจากการนําใช@ระบบ
หมู)บ@าน/ชุมชน สอดคล@องกับ
ฐานข@อมูลตําบล เปUาหมาย 1 / ผลการ
- ฐานข@อมูล ยุทธศาสตร
ดําเนินงาน1
ฐานข@อมูล
มหาวิทยาลัย
3. เชิงเวลา
แหล)งศึกษา
กิจกรรมพัฒนา - ไตรมาสในการดําเนินงาน (กิจกรรม
เรียนรู@และการ เครื่องมือจัดเก็บ สร@างโมเดลเชื่อมโยงข@อมูลครัวเรือนและ

400,000.00

342,600.00 โครงการอนุมตั ิวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- จัดเก็บและรวบรวมข@อมูล 9 ชุมชนจาก 6
ตําบล 2 จังหวัด เข@าสู)ฐานข@อมูลดังนี้
จังหวัดเพชรบุรี
1. ชุมชุนท)าแร@ง หมู) 2
2. ชุมชุนท)าแร@ง หมู) 5
3. ชุมชุนท)าแร@ง หมู) 6
4. ชุมชุนสมอลก
5. ชุมชนไร)สะท@อน
6. ชุมชนไร)กร)าง
7. ชุมชนหัวทุ)ง-ทุ)งพร@าว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. ชุมชุนทุ)งกลาง
9. ชุมชุนบ@านรวมไทย
- นําข@อมูลที่ได@มาลงรหัสและดําเนินการ
วิเคราะหข@อมูลทั้ง 9 ชุมชน จัดทํารายงานผล
การวิเคราะหในรูปแบบเอกสาร
- นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบเว็บเพจ
- มีระบบจัดการฐานข@อมูลจากการสํารวจ
ศักยภาพของหมู)บ@าน/ชุมชน
- มีระบบจัดการฐานข@อมูลแหล)งท)องเที่ยวจาก
โครงการพัฒนาท@องถิ่นของมหาวิทยาลัย
- มีระบบจัดการฐานข@อมูลอาหารคาวหวานจาก
ตาลโตนดเมืองเพชร
- มีระบบจัดการฐานข@อมูลแหล)งศึกษาเรียนรู@
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ท)องเที่ยว
โครงการใน
พระบาทสมเด็
จพระบรมชน
กาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9)
ของจังหวัด
เพชรบุรี
ฐานข@อมูล
โรงเรียนและ
ผลโอเน็ตของ
จังหวัด
เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขัน
ธ
ฐานข@อมูล
อาหารคาว
หวานจาก
ตาลโตนดเมือง
เพชร
ฐานข@อมูล
เส@นทาง
ท)องเที่ยวจาก
โครงการ
พัฒนาท@องถิ่น
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบุรี
กิจกรรมพัฒนา
เครื่องมือ

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
ข@อมูลรายรับรายจ)ายระดับ
ครัวเรือน
- ครัวเรือน
สามารถประเมิน
ตนเองได@ ที่ทํา
ให@สามารถ
ปรับเปลีย่ นวิถี
การดําเนินชีวิต
เพื่อเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนที่ดี
ขึ้น

ตัวชี้วัด

ชุมชน ) เปUาหมาย ไตรมาส 4 / ผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาส 4
- ไตรมาสในการดําเนินงาน (กิจกรรม
พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข@อมูลรายรับรายจ)ายระดับครัวเรือน) เปUาหมาย ไตร
มาส 4 / ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

และการท)องเที่ยวโครงการในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)
- มีระบบจัดการฐานข@อมูลโรงเรียนและผล
โอเน็ตของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
- มีการจัดซื้อเครื่องแม)ข)ายแบบที่ 2 ตาม
ข@อกําหนดของกระทรวง ICT

ข@อมูลที่จดบันทึกและผ)าน
การตรวจสอบแล@ว ได@ข@อมูล
ทั้งสิ้นจํานวน 1,160 ชุด
ข@อมูล ซึ่งเปRนข@อมูลที่
รวบรวมจาก 1,160
ครอบครัว ประกอบด@วย
ชุมชนดังต)อไปนี้
จังหวัดเพชรบุรี
1. ชุมชนท)าแร@งหมู) 2
จํานวน 97 ครอบครัว
2. ชุมชนท)าแร@งหมู) 5
จํานวน 109 ครอบครัว
3. ชุมชนท)าแร@ง 6 จํานวน
57 ครอบครัว
4. ชุมชนไร)สะท@อน
จํานวน 153 ครอบครัว
5. มชนไร)กร)าง จํานวน
284 ครอบครัว
6. ชุมชนสมอลก จํานวน
88 ครอบครัว
7. ชุมชนหัวทุ)ง-ทุ)งพร@าว
จํานวน 96 ครอบครัว

จากหน)วยงานที่เกี่ยวข@อง เพื่อมาใส)
ในฐานข@อมูล ค)อนข@างยาก
8. หน)วยงานที่ใช@
ฐานข@อมูลนั้น ๆ ยังไม)ได@ระบุความ
ต@องการที่ความชัดเจนแยกเปRน
ประเด็น
9. ความไม)สมบูรณของ
เครื่องมือที่ใช@ในการจัดเก็บข@อมูล
ทําให@อาจได@ข@อมูลไม)ตรงประเด็นที่
ต@องการ
10. การดําเนินงานใน
โครงการต)าง ๆ ไม)เล็งเห็น
ความสําคัญของข@อมูลต)อการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะ
กลายเปRนคลังข@อมูลขนาดใหญ)(Big
Data)
11. กระบวนการพิจารณา
อนุมัติกิจกรรมและการเบิกจ)าย

ข@อเสนอแนะ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8. ชุมชนทุ)งกลาง จํานวน
149 ครอบครัว
9. ชุมชนบ@านรวมไทย
จํานวน 127 ครอบครัว
ขอบเขตการวิเคราะห
วิเคราะหข@อมูล
รายได@ ข@อมูลค)าใช@จ)าย ที่ดิน
ทํากิน ไม@เศรษฐกิจ และ
อาชีพ ที่ได@จากการสํารวจ
โดยใช@สถิติ การแจงนับ ร@อย
ละ ค)าเฉลี่ย อันตรภาคชั้น
เพื่อให@เห็นถึงคุณลักษณะ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
จัดเก็บข@อมูล
รายรับรายจ)ายระดับ
ครัวเรือน
- ครัวเรือนมี
เครื่องมือ
ดิจิทัลในการ
จัดทํารายรับรายจ)าย

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ของข@อมูล จากนั้นทําการ
วิเคราะหเพื่อหาความ
แตกต)างของตัวแปรที่สนใจ
ด@วยการทดสอบความ
แตกต)างของค)าเฉลี่ยทาง
สถิติโดยใช@ t-test และ Ftest และทําการวิเคราะห
เพื่อหาความเชื่อมโยงของตัว
แปรที่สนใจโดยการ
วิเคราะหสหสัมพันธของตัว
แปรด@วยวิธีวิเคราะหความ
ถดถอย(Regression
Analysis) รวมทั้งวิเคราะห
ความสัมพันธ(Correlation
Test) ของตัวแปร ซึ่งจะใช@
เปRนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบสมมุติฐานต)างๆที่
ต@องการศึกษาความสัมพันธ
ของตัวแปรที่เราสนใจ
รูปแบบการนําเสนอ
1. นําเสนอในรูปแบบ
กราฟ ตาราง และการ
พรรณนา
2. นําเสนอในรูปของ
presentation เพื่อมอง
ภาพรวมในประเด็นสําคัญ
3. นําเสนอในรูปเล)ม
เพื่อนําเสนอข@อมูลพร@อม
รายละเอียดและขั้นตอนการ
วิเคราะห
สิ่งที่คาดว)าจะได@รับ
1. ทราบ
โครงสร@างรายได@ รายจ)าย
ที่ดินทํากิน การปลูกพืช
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

เศรษฐกิจ อาชีพ
2. ทราบความ
เชื่อมโยงของรายได@ รายจ)าย
ที่ดินทํากิน การปลูกพืช
เศรษฐกิจและอาชีพใน
ชุมชน
3. ทราบแนว
การการปฏิบัติตามศาสตร
พระราชาของ Role Model
4. ทราบ
แนวทางในการเพิ่มรายได@
และลดรายจ)ายให@เหมาะสม
ในแต)ละชุมชน
5. ทราบ
แนวทางในการผลักดัน
ศาสตรพระราชาด@วยการ
ปฏิบัติจริงสู)ชุมชน
จากเครื่องมือแบบสอบถาม
ในประเด็นของระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน
เพื่อมาวิเคราะหในการหา
ประเด็นในการจัดทํา
โครงการเพื่อการพัฒนา
ท@องถิ่นอย)างยั่งยืน ใน
มุมมองด@านข@อมูลทั่วไป
ด@านสังคม ด@านเศรฐกิจ ด@าน
สิ่งแวดล@อม และด@าน
การศึกษา แหล)งการเรียนรู@
และความสามารถของ
หมู)บ@าน/ชุมชน ซึ่งต@องได@รับ
ความมือจากประชาชนใน
ชุมชน ข@อมูลบางส)วนเกิด
จากการสังเกตเพื่อให@ได@
ข@อมูลที่เปRนจริงตามสภาพ
พื้นที่
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

วิเคราะหต@นทุนและรายได@
ในภาคการเกษตรใน 9
ชุมชน
ชุมชนทุ)งกลาง
เปRนชุมชนที่ลงทุนทํา
การเกษตรต่ําที่สดุ ลงทุนต)อ
ปDเฉลี่ย 9,959 บาท ทําให@มี
รายได@เมื่อหักต@นทุนแล@ว อยู)
ที่ 114,578 บาท จากข@อมูล
พบว)าชุมชนทุ)งกลางเปRน
ชุมชนที่ปลูกมะพร@าว จาก
การสํารวจในครั้งนี้ พบว)า
รวมทุกครัวเรือนในชุมชน
ปลูกมะพร@าวมากถึง29,704
ต@น ซึ่งมะพร@าวเปRนไม@ที่มี
อายุไม)ตา่ํ กว)า 15 ปD ข@อดีคือ
ไม)ต@องลงทุนปลูกใหม)ทุกปD
จึงไม)ต@องลงทุนในการเตรียม
ดิน ไม)ต@องหาพันธใหม) มี
ค)าใช@จ)ายเปRนต@นทุนเปRนค)า
การดูแล ค)าปุ•ย และอื่น ๆ
ซึ่งรวม ๆ แล@วลงทุนต)อปDไม)
สูงนัก
ชุมชนท)าแร@ง 5
และชุมชนไร)สะท@อน โดยที่
ชุมชนท)าแร@ง 5 เปRนชุมชนที่
รายได@จากการเกษตรเมื่อหัก
ต@นทุนแล@วเหลือ 243,475
บาทต)อปD สูงที่สุดใน 9
ชุมชน ขณะที่ชุมชนไร)
สะท@อนหักต@นทุนแล@วเหลือ
131,817 บาทต)อปD แต)จาก
ข@อมูลในด@านอาชีพยังไม)
ชัดเจนว)าภายในชุมชนทํา
เกษตรในรูปแบบไหน จึงมี
คําถามว)า ทําไมทั้ง 2 ชุมชน
ที่หักต@นทุนแล@ว จึงมีรายได@
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

จากการเกษตรสูงเปRนอันดับ
1 และ 2 จาก 9 ชุมชน จึง
เห็นควรลงสํารวจพื้นที่เพื่อ
สํารวจซ้าํ ให@ทราบถึงวิธีการ
ทําเกษตรในพื้นที่ การลงทุน
และการดูแลพืชผล เพื่อจะ
ได@หาทางลดต@นทุนและเพิ่ม
รายได@ให@ชุมชนต)อไป
ชุมชนสมอลก
เปRนชุมชนที่มีรายได@จาก
การเกษตรมากที่สดุ
289,386 บาทต)อปD แต)
ลงทุนเปRนเงิน 213,980
บาทต)อปD หรือคิดเปRนต@นทุน
ร@อยละ 71.7 ของรายได@ ทํา
ให@เหลือรายได@ที่หักต@นทุน
แล@วเหลือที่ 84,405 บาทต)อ
ปD หากลงพื้นที่แล@วหาวิธีลด
ต@นทุนลงได@จะทําให@แต)ละ
ครอบครัวมีรายได@เหลือมาก
ขึ้น
ชุมชนบ@านรวม
ไทย ชุมชนหัวทุ)ง-ทุ)งพร@าว
ชุมชนท)าแร@ง 2 ชุมชนท)า
แร@ง 6 ชุมชนบ@านรวมไทย
ชุมชนไร)กร)าง เปRนชุมชนที่
หักต@นทุนด@านการเกษตร
แล@วเหลือไม)ถึง 100,00
บาทต)อปD โดยเฉพาะอย)าง
ยิ่ง ชุมชนบ@านรวมไทย มี
ค)าใช@จ)ายเพื่อการลงทุนด@าน
การทําเกษตรคิดเปRนร@อยละ
82.68 ซึ่งถือว)าสูงมาก จึง
เปRนพื้นที่ที่ควรได@รับการ
แก@ไข ทั้งในเรื่องของการ
เพราะปลูก โดยส)งเสริมให@
ปลูกไม@ผสมผสานมากขึ้น
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

เพื่อเพิ่มราย และการลด
ต@นทุนต@องหาวิธีลดต@นทุนให@
เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้ง
การอบรมเพื่อให@ความรู@ตาม
แนวทางศาสตรพระราชา ก็
สามารถช)วยได@
วิเคราะหความแตกต)างของ
รายได@
ผลการทดสอบความ
แตกต)างของรายได@ 6
ประเภท(ตารางที่1) ได@แก)
รายได@จากเงินเดือนประจํา
รายได@จากการเกษตร
รายได@จากการค@าขาย/ธุรกิจ
รายได@จากทรัพยสิน รายได@
อื่น ๆ และรายได@เฉลีย่ ต)อปD
เมื่อเปรียบเทียบรายได@เฉลี่ย
ของ 9 ชุมชน พบว)า รายได@
จากเงินเดือนประจํา รายได@
จากภาคการเกษตร และ
รายได@รวม ของแต)ละชุมชน
มีความแตกต)างกันอย)างมี
นัยสําคัญ (ความเชื่อมั่นร@อย
ละ 99) และรายได@จาก
การค@าขายมีความแตกต)าง
อย)างมีนัยสําคัญเช)นกัน
(ความเชื่อมั่นร@อยละ 95)
ส)วนรายได@จากทรัพยสินไม)
พบความแตกต)าง
สรุป
- รายได@ของชุมชน 9 ชุมชน
มีความแตกต)างกันอย)างมี
นัยสําคัญ
- รายได@จากภาคการเกษตร
และรายได@จากการค@าขาย
51

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ใน 9 ชุมชน มีความเปRน
อิสระต)อกัน ไม)ส)งผลต)อกัน
และกัน กล)าวคือ ถ@าใน
ชุมชนมีรายได@จากภาค
การเกษตรมากขึ้นหรือลดลง
ก็ไม)เปRนปwจจัยที่จะส)งผลให@
รายได@ในส)วนการค@าขายใน
ชุมชนลดลงหรือเพิ่มขึ้น
หรือในทางกลับกันถ@าหาก
รายได@จากภาคการค@าขาย
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็ไม)เปRน
ปwจจัยที่จะส)งผลให@รายได@
จากภาคการเกษตรในชุมชน
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น
ชุมชนท)าแร@ง 5 : บ@านนา
โพธิ์พบว)าเปRนชุมชนที่ เมื่อ
หักต@นทุนในการทํา
การเกษตรแล@ว พบว)า มี
ส)วนต)างสูงจาก รายได@
การเกษตร – ต@นทุนด@าน
การเกษตร
ชุมชนทุ)งกลาง : เปRนชุมชน
ที่ปลูกมะพร@าวเปRนจํานวน
มาก และพบว)ามีต@นทุน
หรือค)าใช@จ)ายด@าน
การเกษตรต่ํากว)าชุมชนอื่น
จึงเปRนชุมชนที่น)าเรียนรู@ใน
ด@านการทําการเกษตรต@นทุน
ต่ํา และการสํารวจพื้นที่จริง
คําถาม
1. ทําอย)างไรจะทําให@
ชุมชนมีรายได@เพิ่มขึ้น
2. ทําอย)างไรจะสามารถ
ลดต@นทุนภาคการเกษตรให@
น@อยลง
ความมุ)งหมาย ต@องการให@
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

รายได@จากการเกษตรและ
รายได@จากการค@าขาย มี
ความเกี่ยวข@องสัมพันธกัน
(ส)งผลต)อกัน)
แนวทาง
หาวิธีการให@
ผลิตผลในชุมชน จะสามารถ
นํามาขายในชุมชนได@ เพื่อ
เปRนการกระจายรายได@
ภายในชุมชน
ปwญหาเชิงประจักษ
ผลจากการวิเคราะห
ข@อมูล พบว)า ความเปRน
อิสระต)อกันของรายได@ใน
ภาคการเกษตรและรายได@
จากค@าขายเปRนปwญหาที่เกิด
จากเหตุผลประจักษในพื้นที่
ซึ่งสนับสนุนผลการวิเคราะห
ดังนี้
1. ภาคการเกษตรส)วน
ใหญ)เปRนการเกษตรเชิงเดี่ยว
ไม)ใช)พืชผลที่บริโภคใน
ชุมชน
2. ผลิตผลทางการเกษตร
ไม)หลากหลาย ทําให@ชุมชน
ไม)มสี ินค@าที่หลากหลาย
3. การขายผลิตผลทาง
การเกษตรส)วนใหญ)ส)งขาย
ออกนอกชุมชน
4. การค@าขายในชุมชน
ส)วนใหญ)จะนําผลิตภัณฑ
จากนอกพื้นที่มาขายใน
ชุมชน
ข@อเสนอแนะในการ
แก@ปwญหา
1. ปลูกทุกพืชให@
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

หลากหลาย ปลูกสิ่งที่กิน
และกินในสิ่งที่ปลูก ช)วยให@มี
ผลิตผลทางการเกษตรที่
หลากหลายกินไม)หมดให@
แบ)งปwน ต)อมาเกิดความ
เกรงใจจึงต@องหันมาซื้อ ซึ่ง
เปRนการทําการตลาดให@
ชุมชนรู@จักผลผลิต แบ)งปwน
แล@วยังเหลือ สามารถนําไป
ขายสร@างรายได@ เพิ่มรายได@
ทั้งภาคการเกษตรและการ
ค@าขาย
2. การปลูกพืช
เชิงเดียวให@น@อยลง เนื่องด@วย
1) มีรายได@ทางเดียว 2) ดิน
เสียเร็วเพราะใช@สารอาหาร
แบบเดิม 3) หลายพื้นที่ทํา
ได@ครั้งเดียวต)อปD ปล)อยพื้นที่
ว)างตากแดดทําให@ดินเสีย
และ 4) พืชเชิงเดี่ยวหลาย
อย)างต@องลงทุนใหม)ทุก
ฤดูกาล (ข@าว อ@อย ข@าวโพด
มันสําปะหลัง ข@าวฟ‘าง ฯลฯ)
ส)งผลต)อต@นทุนในการผผลิต
การแก@ปwญหาเชิงประจักษ
ตามแนวทางศาสตร
พระราชาด@วยการปลูกพืช 3
อย)างประโยชน 4 อย)าง ซึ่ง
จะส)งผลต)าง ๆ ดังต)อไปนี้
1. ผลิตผลทางการเกษตร
หลากหลาย
2. สร@างรายได@จากผลผลิต
ได@หลายทาง (รายวัน ราย
สัปดาห รายฤดูกาล รายปD)
3. ไม@ยืนต@นให@ผลผลิตโดย
ไม)ต@องปลูกใหม) (ไม)ต@อง
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ลงทุนในฤดูกาลใหม))
4. ทําให@เกิดการใช@ที่ดิน
อย)างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดปD
5. ลดการใช@ปุ•ยเคมี มีวสั ดุ
ในการทําปุ•ยหมักมากมาย
6. นอกจากผลผลิตจาก
การทําเกษตรแล@วยัง
สามารถสร@างรายได@อื่นได@
เช)น ปุ•ยหมัก กิ่งพันธุ ถ)าน
น้ําส@มควันไฟ เปRนต@น
7. การมีพืชที่หลากหลาย
ทําให@เกื้อกูลกันเอง ลดการ
ใช@น้ํา ลดการใช@ปุ•ย
8. เมื่อต@นไม@ยืนต@นโตแล@ว
ก็เบาแรงไม)ต@องทําอะไรมาก
มีเวลาทําอย)างอื่นได@
9. สามารถพัฒนาเปRน
แหล)งศึกษาเรียนรู@และการ
ท)องเที่ยวเชิงธรรมชาติได@
ข@อมูลต)าง ๆ
เหล)านีไ้ ด@ดาํ เนินการจัดเก็บ
ไว@ในฐานข@อมูล เพื่อเปRน
คลังข@อมูลขนาดใหญ)ต)อไป
และใช@เปRนข@อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการกําหนด
นโยบาย วางแผนงานต)าง ๆ
ในการพัฒนาท@องถิ่นต)อไป
โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาความรู@และทักษะด@านภาษาอังกฤษที่สอดคล@องกับศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและบุคลากร "คลินิกภาษาอังกฤษ (English Clinic)” (64B2000003) / 30,000 บาท / สํานักงานอธิการบดี
1. เพื่อเตรียมความพร@อมให@แก)
1. เป•ด
1. ผู@เข@ารับ
1. เชิงปริมาณ
300,000.00
29,895.00 สรุปและประเมินผล ผลการดําเนินงานบรรลุ
นักศึกษาบุคลากร ในการพัฒนา ห@องเรียน
บริการมีความ - ร@อยละของนักศึกษาที่ผ)านการอบรม
เปUาหมาย ทั้ง 5 ตัวชี้วัด และ course online
ทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ออนไลนใน
เข@าใจต)อการใช@ ทักษะภาษาต)างประเทศตามเกณฑ
สามารถนําไปใช@ประโยชนกับนักศึกษากลุ)มอื่นๆ
ออนไลน ซึ่งนักศึกษาสามารถ
ระบบ PBRU ภาษาอังกฤษ
เปUาหมาย 100 / ผลการดําเนินงาน 100
เพิ่มเติมได@ไม)จาํ กัดจํานวนผู@ใช@งาน รวมถึงการใช@
เรียนรูไ@ ด@ทุกที่ ทุกเวลา
LMS จํานวน 9 มากขึ้น ไม)ว)าจะ - จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข@าร)วม
ประโยชนระยะยาว
2. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด@าน
ห@อง เพื่อใช@
เปRน ทักษะด@าน กิจกรรม เปUาหมาย ร@อยละ 80 (300

1. การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู@ให@แก)ผเู@ รียน
ถึงแม@จะเกิดสถานการณ
COVID-19 แต)ผู@เข@าเรียนก็
สามารถเรียนรู@บทเรียน
Online ได@ ทุกที่ ทุกเวลา

จัดหาสื่อการเรียนรู@ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให@
สอดคล@องต)อความต@องการ
เรียนรู@ของผูเ@ รียนและ
สนับสนุนการเรียนรู@ของ
ผู@เรียนได@อย)างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ภาษาอังกฤษให@แก)นักศึกษา และ เปRนสื่อในการ
บุคลากร ก)อนเข@ารับการสอบวัด พัฒนาทักษะ
ระดับความสามารถด@าน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ให@แก)นักศึกษา
3. เพื่อการสร@างจูงใจ กระตุ@นการ และบุคลากร
เรียนรู@ทักษะภาษาอังกฤษให@แก) 2. จัดซื้อ
นักศึกษา นอกเหนือจากการเรียน หนังสือเตรียม
ในห@องเรียน
สอบ
4. เพื่อการเพิ่มช)องทางในการฝ•ก ภาษาอังกฤษ
เพื่อเพิ่มเนื้อหา
ทักษะภาษาอังกฤษให@แก)
นักศึกษาและและผู@ทสี่ นใจ ซึ่ง
ลงในระบบ
เปRนการรองรับความต@องการของ PBRU LMS
ผู@เรียนที่มีความหลากหลาย และมี และใช@อบรม
ความสนใจที่แตกต)างกัน
ให@แก)นักศึกษา

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
การพูด การฟwง
การอ)านและการ
เขียน
2. ผู@เข@ารับ
บริการมีความ
พร@อมต)อการเข@า
รับการสอบวัด
ระดับ
ความสามารถ
ด@าน
ภาษาอังกฤษ
และสอบผ)าน
ตามเกณฑ
มาตรฐานใน
ระดับสากล
3. การสร@างช)อง
ทางการเรียนรู@ที่
สอดคล@องกับ
สถานการณใน
ปwจจุบัน ที่สื่อ
ออนไลนเข@ามามี
บทบาท ซึ่งทํา
ให@ผู@เรียน
สามารถเรียนรู@
ได@ทุกที่ ทุกเวลา
4. ผู@เข@ารับ
บริการได@รับการ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู@ทั้ง
ด@านภาษา
เทคโนโลยี และ
ทักษะในการ
เรียนรูด@ @วย
ตนเอง ซึ่งมี
ความสําคัญเปRน
อย)างยิ่งใน
ปwจจุบัน

ตัวชี้วัด

ราย) / ผลการดําเนินงาน 120
2. เชิงคุณภาพ ร@อยละของนักศึกษาที่
สอบผ)านแบบทดสอบหลังการอบรม
(post test) เปUาหมาย 70 / ผลการ
ดําเนินงาน 72
3. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน
(ไตรมาส 3) เปUาหมาย ไตรมาส 4 / ผล
การดําเนินงาน ไตรมาส 4

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

รวมถึงการจัดสอบก็สามารถ
ควบคุมการสอบให@
ดําเนินการได@อย)างมี
ประสิทธิภาพ โดยการตั้งค)า
ฟwงกชันการทํางานของ
โปรแกรม
2. การพัฒนาผู@เรียนด@าน
ภาษาอังกฤษ ควบคู)กับการ
พัฒนาด@านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให@แก)นักศึกษา ซึ่งนับว)ามี
ความจําเปRนอย)างยิ่งใน
ปwจจุบัน
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

กิจกรรมที่ 2 การเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ)านโปรแกรม Speexx สําหรับนักศึกษาและบุคลากร (64B2000004) / 10,000 บาท / สํานักงานอธิการบดี
1. เพื่อการเตรียมความพร@อม
1. มีนักศึกษา 1. นักศึกษา
1. เชิงปริมาณ
10,000.00
8,960.00
ให@แก)นักศึกษาในการใช@เวลาว)าง เข@าร)วม
ผู@เข@าร)วม
- ร@อยละของนักศึกษาที่ผ)านการอบรม
หลังจากการเรียน เพื่อพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา กิจกรรมมีทักษะ ทักษะภาษาต)างประเทศตามเกณฑ
ทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู@ ทักษะ
ในการใช@
เปUาหมาย 100 /ผลการดําเนินงาน 51
ด@วยตัวเอง
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษใน - จํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรมเสริมทักษะ
2. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด@าน
ตามมาตรฐาน ระดับสูงขึ้นด@าน ภาษาอังกฤษ เปUาหมาย ร@อยละ 80 (493
ภาษาอังกฤษให@แก)นักศึกษาก)อน CEFR ทั้งสิ้น การฟwง พูด อ)าน ราย) /ผลการดําเนินงาน 90
เข@ารับการสอบวัดระดับ
443 คน จาก และเขียน
2. เชิงคุณภาพ
ความสามารถด@านภาษาอังกฤษ นักศึกษาทั้งสิ้น สามารถนําไป
- ร@อยละของนักศึกษาที่สอบผ)าน
3. เพื่อให@นักศึกษาได@ใช@เวลาว)าง 493 คิดเปRน
ประยุกตใช@เพื่อ แบบทดสอบหลังการอบรม (post test)
หลังจากการเรียนให@เปRน
ร@อยละ 89.86 การเรียน การ เปUาหมาย 70 /ผลการดําเนินงาน 51
ประโยชนต)อการพัฒนาและฝ•กฝน 2. นักศึกษา
สื่อสาร
- ระดับความสามารถด@านการใช@
หลักสูตรครุศา ภาษาอังกฤษ
ทักษะภาษาอังกฤษผ)านการ
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตร
สตรบัณฑิต
เรียนรูด@ @วยตนเอง
เบื้องต@นได@
ครุศาสตร ผ)านเกณฑมาตรฐานทาง
รหัส 63
2. นักศึกษา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC
จํานวน 227
สามารถใช@เวลา (คะแนน 450) หรือ CEFR (B2)
คน จาก 443 ว)างหลังการ
เปUาหมาย 20 /ผลการดําเนินงาน 14
คน ได@เข@าร)วม เรียนให@เปRน
3. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน
กิจกรรมมี
ประโยชนโดย
(ไตรมาส 2-3) เปUาหมาย ไตรมาส 4 /ผล
ระดับทักษะ
การเรียนรู@ด@วย การดําเนินงาน ไตรมาส 4
ภาษาอังกฤษที่ ตนเองผ)าน
พัฒนาขึ้น
โปรแกรมฝ•ก
อย)างน@อย 1
ทักษะ
ระดับ (A2,
ภาษาอังกฤษ
B1.2) จํานวน 3. นักศึกษา
227 คน คิด
สอบผ)านตาม
เปRน ร@อยละ
เกณฑมาตรฐาน
51.24
ภาษาอังกฤษ
4. นักศึกษามี
โอกาสสอบผ)าน
เกณฑ
ภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
5. การใช@
ทรัพยากรที่มีอยู)

ผลการดําเนินงาน

สรุปและประเมินผล ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปUาหมาย ทั้ง 3 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด เนื่อง
ด@วยสถานการณการแพร)ระบาดของ COVID-19
ทําให@นักศึกษาต@องเรียนออนไลน ณ ที่พัก และ
ไม)สามารถเดินทางมาเรียนในมหาวิทยาลัยได@

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

1. ควรจัดหาสื่อการเรียนรู@ที่ สถานการณ COVID-19 ส)งผลให@
สนับสนุนการเรียนรูไ@ ด@ทุกที่ ขยายเวลาเรียนให@แก)นักศึกษาจนถึง
ทุกเวลา และมีคณ
ุ ภาพ
สิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2564
2. ขยายระยะเวลาเรียนให@
นักศึกษาที่เหลือ หาก
สถานการณมีแนวโน@มดีขึ้น
นักศึกษาสามารถเข@ามา
เรียนได@ตามปกติ

ข@อเสนอแนะ

จัดหาสื่อการเรียนรู@ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให@
สอดคล@องต)อความต@องการ
เรียนรู@ของผูเ@ รียนและ
สนับสนุนการเรียนรู@ของ
ผู@เรียนได@อย)างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
ของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อให@เกิด
ประโยชนสูงสุด

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรตามมาตรฐานสากล / 75,600.00 บาท / สํานักงานอธิการบดี (ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ)
1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด@าน
การ
1. บุคลากร
1. เชิงปริมาณ อาจารยผูส@ อนที่สามารถ
75,600.00
73,800.00
1. เชิงปริมาณ บุคลากรสายวิชาการและสาย
ภาษาอังกฤษให@แก) บุคลากร
เปรียบเทียบ ประเภทวิชาการ สอนโดยใช@ภาษาอังกฤษ เปUาหมาย 10 /
สนับสนุนผ)านการอบรมทักษะภาษาต)างประเทศ
ประเภทวิชาการและสนับสนุน
ผลสอบ pre
และสนับสนุน ผลการดําเนินงาน 10
ตามเกณฑ เปUาหมาย ร@อยละ 100 (57 คน) /
วิชาการ ก)อนเข@ารับการสอบวัด test และ
วิชาการมี
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน ร@อยละ 100 บรรลุ
ระดับความสามารถด@าน
post test โดย สมรรถนะด@าน (ไตรมาส 4) เปUาหมาย ไตรมาส 4 / ผล
2. เชิงคุณภาพ
- ระดับทักษะที่พัฒนาขึ้นอย)างน@อย 1 ระดับ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน พิจารณาจาก ภาษาอังกฤษ
การดําเนินงาน ไตรมาส 4
พัฒนาขึ้นอย)าง
ร@อยละ 38.18 บรรลุ
2. เพื่อให@ผู@เข@ารับการอบรมสอบ ระดับ
สมรรถนะด@าน น@อย 1 ระดับ
- บุคลากรสายวิชาการมีทักษะภาษาอังกฤษ
ผ)านเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษที่ 2. บุคลากร
ที่เทียบเท)าหรือเทียบเคียงมาตรฐานสากล (ใช@
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
พัฒนาขึ้นอย)าง ประเภทวิชาการ
เกณฑสําหรับวุฒิปริญญาโท 380 คะแนน ระดับ
ตามมาตรฐานสากล
น@อย 1 ระดับ และสนับสนุน
A2+ ) บุคลากรสายวิชาการ 51 คนร@อยละ
วิชาการ
27.45 (14 คน) ไม)บรรลุ
สามารถสอบ
3. เชิงเวลา กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
ผ)านเกณฑ
กําหนดร@อยละ 100ร@อยละ 100 บรรลุ
มาตรฐาน
ความสามารถ
ทาง
ภาษาอังกฤษ
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

1. นวตกรรมทางการสอน
จากผู@สอนภายนอกทั้ง
ทางด@านเทคนิคการสอน
การใช@เทคโนโลยีในการสอน
ทําให@หน)วยงานได@เกิดการ
เรียนรู@และนําแนวปฏิบัติ
ดังกล)าวมาประยุกตใช@
ภายในหน)วยงาน
2. คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนให@ความสําคัญ
และให@ความสนใจเข@าร)วม
โครงการอย)างต)อเนื่อง
เพราะเห็นถึงความสําคัญ
ของการใช@ภาษาอังกฤษมา
ใช@พัฒนาตนเองและพัฒนา
งานที่ปฏิบัติได@

อาจารยผู@เข@าร)วมบางท)านติด
ภาระกิจในการเข@าร)วมประชุมของ
มหาวิทยาลัย จึงทําให@การเข@าร)วมใน
หลักสูตรอาจไม)ต)อเนื่อง แต)ศูนย
พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธได@นาํ
วิดีโอบันทึกการสอนให@ผู@เข@ารับ
อบรมได@ทบทวนและเตรียมตัวก)อน
ลงสนามสอบจริงไว@ในระบบ PBRU
LMS ของมหาวิทยาลัย

เพิ่มจํานวนชั่วโมงการเรียนรู@
ให@แก)บุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรให@ความสนใจเข@าร)วม
แต)อาจมีข@อจํากัดเรื่อง
ระยะเวลา จึงควรขยาย
ระยะเวลาเรียนเพิ่มเติม หรือ
เพิ่มความถี่ในการจัดหลักสูตร
และจัดหลักสูตรที่หลากหลาย
สามารถรองรับความต@องการ
ของผู@เรียนได@

โครงการที่ 23 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูด@ @านการอ)านการเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาห@องสมุดและห@องเด็กเล็กโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ (64A2000003) / 430,000 บาท / สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วัตถุประสงคของโครงการ/
1.1 ห@องสมุดของไม)มีการลงทะเบียนหนังสือ
กิจกรรม
1.2 หนังสือไม)ตรงกับความต@องการ (หนังสือ
-เพื่อพัฒนาแหล)งการเรียนรู@
สําหรับเด็ก)
สําหรับครู, นักเรียน และบุคคล
1.3 บุคลากรผู@ปฏิบัติงานห@องสมุดขาดความรู@
ทั่วไป ในการส)งเสริมการอ)าน การ
และทักษะด@านการจัดการและดําเนินงาน
เขียนและการคิดวิเคราะหในเขต
ห@องสมุด
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
1.4 ชั้นหนังสือทั่วไปและตู@หนังสือพระราชทาน
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม
ประจวบคีรีขันธ
-เพื่อจัดสภาพแวดล@อมภายใน
ห@องเรียนปฐมวัยโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนและโรงเรียน
กองทุนเพื่อการศึกษา ในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ
-เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในการส)งเสริมการอ)าน การเขียน
และการคิดวิเคราะหในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ
กิจกรรมที่ 1 สํารวจ ติดตามและ
ประเมิน ได@ทําการสํารวจ ติดตาม
และประเมินผล ซึ่งสํารวจ
สภาพแวดล@อมของห@องสมุด
โรงเรียนโดย ประสานงานผ)าน
ข@อความกลุ)มไลนและโทรศัพท
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาห@องสมุด
สํานักวิทยบริการฯ ร)วมกับ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรฯ โดยมีการลงพื้นที่
ไปจัดห@องสมุดโรงเรียนให@เหมาะ
แก)การเรียนรู@ จํานวน 4 โรงเรียน

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ไม)เพียงพอ
1.5 ขาดกิจกรรมส)งเสริมการอ)านและการใช@
ห@องสมุด
1.6 มียุวบรรณารักษที่มีความแตกต)างกันช)วงชั้น

1) วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ@านปาเกอะญอ(อินทรีอาสา
ศกร) หมู)ที่ ๖ บ@านปาเกอะญอ ตําบลป‘าเด็ง
อําเภอบางแก)งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มี
ร.ต.ท.ประมวล พลเกษตร เปRนครูใหญ) และ
ด.ต.หญิงอาไพร พลเกษตร เปRนผูร@ ับผิดชอบ
ห@องสมุดและยุวบรรณารักษ จํานวน 8 คน
2) วันที่ 18-21 มีนาคม 2564 สํานักวิทยบริการ
ฯ ได@มีการลงพื้นที่ไปจัดห@องสมุดโรงเรียนให@
เหมาะแก)การเรียนรู@ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ@านคีรลี @อม (ศกร.) หมู)ที่ 1 บ@านคีรี
ล@อม ต.ช@างแรก อ.บางสะพานน@อย จ.
ประจวบคีรีขันธ มี ด.ต.ภัทรลดา ดําคํา เปRน
ผู@ดูแลรับผิดชอบห@องสมุด
3) วันที่ 22-25 มีนาคม 2564 สํานักวิทยบริการ
ฯ ได@มีการลงพื้นที่ไปจัดห@องสมุดโรงเรียนให@
เหมาะแก)การเรียนรู@ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ@านป‘าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร@อย
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 อบรมการอนุรักษ
และซ)อมบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ
สํานักวิทยบริการฯ ได@ดําเนินการ
จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการซ)อมบํารุงรักษาสื่อ
การเรียนรู@ เมื่อวันศุกรที่ 14
พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ@านเขา
จ@าว อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ให@แก)ตัวแทนครู
ที่ทําหน@าที่บรรณารักษจาก ๑๔
โรงเรียน และนักเรียน รร.ตชด.
บ@านเขาจ@าว จํานวน 3 คน เข@า

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ยอด จ.ประจวบคีรีขันธ มี ด.ต.วิสทุ ธิ์ ปรางทอง
เปRนผู@รับผิดชอบห@องสมุดและมียุวบรรณารักษ
จํานวน 3 คน
4) วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป‘าละอู จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งการลงพื้นที่พัฒนาห@องสมุดมี
ดังนี้
1. ลงพื้นที่ปฏิบัติจัดห@องสมุด
2. ทําความสะอาดห@องและอุปกรณต)างๆ
3. คัดแยกหนังสือให@เปRนหมวดหมู) สื่อ อุปกรณ
4. จัดแบ)งมุมต)างๆ เช)น มุมหนังสือราชวงศ มุม
สมเด็จพระเทพฯ มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสือ
เยาวชน หนังสือนวนิยาย มุมอาเซียน เปRนต@น
5. รวบรวม และจัดทําบัญชีรายชือ่ สื่อ
6. ทําโปสเตอร สื่อภาพต)างๆ คําขวัญ ตกแต)ง
มุมตกแต)งห@อง
7. ให@ความรู@ กฏ กติกาต)างๆ ในการใช@ห@องสมุด
และการดูแลรักษาหนังสือให@กับน@องๆ ยุว
บรรณารักษและคุณครูผู@รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานห@องสมุด
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ทั้ง ๔ แห)ง มีห@องสมุดทีน่ )าสนใจ
พร@อมให@บริการแก)นักเรียน
1. ทําให@ผู@เข@ารับการอบรมจากโรงเรียนทั้ง 14
แห)ง ได@รับความรู@ ความเข@าใจในกระบวนการ
ซ)อมหนังสือจากการปฏิบัตจิ ริง และสามารถนํา
ความรู@ไปซ)อมหนังสือที่ชํารุดได@ ตลอดจน
สามารถถ)ายทอดความรู@ให@แก)นักเรียน เพื่อช)วย
ซ)อมบํารุงหนังสือให@มสี ภาพใช@งานได@ต)อไป
2. ทําให@ห@องสมุดของโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนทั้ง 14 แห)ง มีหนังสือที่มีสภาพ
สมบูรณ พร@อมให@บริการแก)นักเรียน
3. ได@สนองงานตามพระราชดํารัสของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ@า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจาก
ตามที่พระองคท)านได@เสด็จฯ ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ซ)อมหนังสือประเภทหนังสือปก
แข็ง หนังสือปกอ)อน และการทํา
สมุดเล)มเล็ก

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาห@องเด็ก
เล็ก ทางสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ได@มีส)วนร)วมในการจัด
สภาพแวดล@อมภายในห@องเรียนที่
เอื้อต)อการเรียนรู@ของเด็กระดับ
ปฐมวัย จํานวน 4 โรงเรียน

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อติดตาม
ความก@าวหน@างานโครงการตามพระราชดําริ ใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให@มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
ได@มีพระราชดํารัสให@มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ช)วยซ)อมหนังสือในห@องสมุดโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน และทางสํานักวิทย
บริการฯ มีการกําหนดตารางการส)งเสริมการ
อ)านในการจัดกิจกรรม “สิ่งแวดล@อมเพื่อการ
อ)าน” เพื่อเปRนตัวอย)างในการเรียนรู@ การสร@าง
องคความรู@ในเรื่องสิ่งแวดล@อมเพื่อเปRนการ
พัฒนาความรู@ของเด็กนักเรียน ครู ในโรงเรียน
ตชด.ในแต)ละพื้นที่ แต)เนื่องด@วยภารกิจของ
โรงเรียนและสถานการณการแพร)ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน)า-19 จึงไม)สามารถลงพื้นที่ดําเนิน
กิจกรรมได@
1. ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ@าน
อินทรีอาสา (บ@านปาเกอะญอ) ตําบลป‘าเด็ง
อําเภอแก)งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ@านคีรี
ล@อม ตําบลช@างแรก อําเภอบางสะพานน@อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ@านป‘าหมาก
ตําบลศาลาลัย อําเภอสามร@อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
4. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป‘า
ละอู ตําบลห@วยสัตวใหญ) อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
โดยดําเนินการการจัดมุมประสบการณที่มคี วาม
จําเปRนและส)งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด@านของเด็ก
เช)น มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมดนตรี มุม
นิทาน มุมบลŽอก มุมวิทยาศาสตร มุมบ@าน/มุม
บทบาทสมมติ ของใช@ส)วนตัวของเด็กและตกแต)ง
ภายในห@องและนอกห@องเรียน เปRนต@น ซึ่งทุก
มุมจะช)วยสร@างประสบการณนีเ้ ด็กจะได@ใช@
จินตนาการ ความคิดสร@างสรรค และการแก@ไข
ปwญหาต)างๆ พร@อมทั้งเปRนการส)งเสริมให@เด็กเกิด
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

กิจกรรมที่ 5 ทําสื่อการเรียนการ
สอนในการส)งเสริมการอ)าน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการอ)านการเขียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา (6401000012) / 400,000.00 บาท / คณะครุศาสตร
1. เพื่อยกระดับกระบวนการเรียน ผลิตสื่อการ
ผลิตสื่อการสอน 1. เชิงปริมาณ
400,000.00
0.00
การสอนที่จะทักษะด@านการอ)าน สอนทั้งสื่อทํา ทั้งสื่อทํามือและ - จํานวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับ
ออกเขียนได@และการคิดวิเคราะห มือและ
สื่อคอมพิวเตอร การเรียนรู@ด@านการอ)านออกเขียนได@หรือ
ของนักเรียนของครูในสังกัด
สื่อคอมพิวเตอ ช)วยสอน
การคิดวิเคราะหได@ เปUาหมาย 5 / ผล
โรงเรียนเครือข)ายของ
รช)วยสอน
การดําเนินงาน 5
มหาวิทยาลัย โรงเรียนกอง
- จํานวนโรงเรียนทีไ่ ด@รบั การยกระดับ
ทุนการศึกษา
คุณภาพการเรียนรูด@ @านการอ)านการเขียน
2. เพื่อส)งเสริมให@เกิดการสื่อหรือ
และการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปUาหมาย 14 / ผล
การเรียนรู@ด@านการอ)านออกเขียน
การดําเนินงาน 15
ได@และการคิดวิเคราะห
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน
3. เพื่อพัฒนาทักษะให@นักเรียน
(ผลิตสื่อการสอนทั้งสื่อทํามือและ
กลุ)มเปUาหมายสามารถอ)านออก
สื่อคอมพิวเตอรช)วยสอน) เปUาหมาย ไตร
เขียนได@และการคิดวิเคราะห
มาส 4
4. เพื่อส)งเสริมนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยที่เข@าร)วมโครงการได@นํา
ความรู@ไปใช@ในการเสริมสร@างสุข
ภาวะสําหรับนักเรียน
5. เพื่อบูรณาการหลักสูตรวิชา
ภาษาไทยกับการจัดการเรียนการ
สอนโครงการอ)านออกเขียนได@ใน
การเสริมสร@างสุขภาวะสําหรับ
นักเรียนกลุม) เปUาหมาย
6. เพื่อจัดทําฐานข@อมูลด@านการ
อ)านออกเขียนได@และการคิด
วิเคราะหของโรงเรียน
กลุ)มเปUาหมาย
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจัวหวัดประจวบฯ / 300,000.00 บาท / คณะครุศาสตร
1. เพื่อสร@างความร)วมมือและ
ผลิตสื่อการ
ผลิตสื่อการสอน 1. เชิงปริมาณ
300,000.00
300,000.00
ดําเนินกิจกรรมยกระดับศักยภาพ สอนทั้งสื่อทํา ทั้งสื่อทํามือและ
- จํานวนสื่อหรือนวัตกรรมในการ
โรงเรียนเครือข)ายเพื่อเปRนแหล)ง มือและ
สื่อคอมพิวเตอร ยกระดับการเรียนรูด@ @านการอ)านออกเขียน
การฝ•กปฏิบัติการสอนใน
สื่อคอมพิวเตอ ช)วยสอน
ได@หรือการคิดวิเคราะหได@ เปUาหมาย 5 /
สถานศึกษา
รช)วยสอน
ผลการดําเนินงาน 5

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

การเรียนรู@จากการลงมือปฎิบัติอีกด@วย
ไม)มีการดําเนินการ เนื่องจากสถานการณการ
แพร)ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน)า-19
1. ด@วยสถานการณการแพร)ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID19) ทําให@ผู@เข@าร)วมอบรมไม)ได@รับ
ความรู@ในเชิงของการปฏิบัติ
2. การสื่อสารระหว)างหน)วยงานเกิด
ความล)าช@า

เพื่อให@ผู@สอนได@รับความรูเ@ กี่ยวกับการสร@าง
บรรยาย การพัฒนาสื่อ การใช@สื่อเพื่อการเรียน
การสอน พัฒนาผู@เรียนในมีความรูแ@ ละมีความพึง
พอใจ สิ่งเร@าในการเรียนรู@

เปRนการจัดการเรียนรู@ทเี่ ป•ด
โอกาสให@ผสู@ อนได@สร@างสื่อ
นวัตกรรม การเรียรู@และ
ประสบการณต)างๆ ในการ
สร@างสื่อนวัตกรรม โดยใช@

1. ด@วยสถานการณการแพร)ระบาด ควรมีการอนุมัติโครงการใน
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID- ไตรมาสแรก
19) ทําให@ผู@เข@าร)วมอบรมไม)ได@รับ
ความรู@ในเชิงของการปฏิบัติ
2. การสื่อสารระหว)างหน)วยงานเกิด
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเปRน
โรงเรียนต@นแบบมาตรฐานวิชาชีพ
ครู
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนโดยใช@ชุมนเปRนฐาน

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

- จํานวนโรงเรียนที่ได@รับการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู@ด@านการอ)าน
การเขียนและการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปUาหมาย 14 / ผลการดําเนินงาน 9
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการดําเนินงาน
(ผลิตสื่อการสอนทั้งสื่อทํามือและ
สื่อคอมพิวเตอรช)วยสอน) เปUาหมาย ไตร
มาส 4

โครงการที่ 26 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน DLTV เพื่อแก@ไขปwญหาขาดแคลนครูให@กับโรงเรียนขนาดเล็ก (ศาสตรพระราชา)
กิจกรรมที่ 1 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก@ไขปwญหาขาดแคลนครูให@กับโรงเรียนขนาดเล็ก (64B9000010) / 500,000.00 / สํานักงานอธิการบดี (สํานักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาท@องถิ่น)
1. เพื่อช)วยแก@ไขปwญหาการขาด โครงการ
โครงการ
เชิงเวลา เปUาหมาย ไตรมาสในการ
500,000.00
0
แคลนครูผู@สอนในโรงเรียนขนาด สนับสนุน
สนับสนุน DLTV ดําเนินงาน (โครงการสนับสนุน DLTV
เล็ก
DLTV เพื่อ
เพื่อแก@ไขปwญหา เพื่อแก@ไขปwญหาขาดแคลนครูให@กบั
2. มีสื่อวิดีทัศนในการสนับสนุน แก@ไขปwญหา
ขาดแคลนครู
โรงเรียนขนาดเล็ก) ไตรมาส 3
การเรียนการสอนเพื่อสร@างทักษะ ขาดแคลนครู ให@กับโรงเรียน เชิงงบประมาณ เปUาหมาย งบประมาณที่
การเรียนรู@ให@กับนักเรียน
ให@กับโรงเรียน ขนาดเล็ก
ได@รับจัดสรร 500,000
ขนาดเล็ก
โครงการที่ 27 วิศกรสังคมบําเพ็ญประโยชนแก)ชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน) (15 กองทุน 11 ตชด. เครือข)าย 30 คน/1 โรงเรียน)
กิจกรรมที่ 1 วิศกรสังคม PBRU (6490000005) / 2,000,000 บาท / กองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมย)อยที่ 1 วิศกรสังคม
กิจกรรมแล@ว นักศึกษาได@
1.เชิงปริมาณ
56,000.00
56,000.00
กิจกรรม โครงการยุวเกษตรคณะ
PBRU ยุวเกษตรพอเพียง คณะ
เสร็จตาม
เรียนรู@และเข@าใจ
- จํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร กําหนดจัดกิจกรรมใน
เทคโนโลยีการเกษตร
ระยะเวลาที่
กระบวนการ
เปUาหมายไม)น@อยกว)าร@อยละ 80 ผลการ
วันที่ 26 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัด
1. วัตถุประสงคของโครงการ/
กําหนด
ของวิศวกร
ดําเนินงานร@อยละ 87.5
บางลําพู อ.บ@านแหลม จ.เพชรบุรี โดยใน
กิจกรรม
สังคม สามารถ
กิจกรรมดําเนินการสํารวจพื้นที่ มีการสร@างที่
- เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษาเรียนรู@
ใช@เครื่องมือและ 2. เชิงคุณภาพ
สํารองน้ําพร@อมปwม‹ น้ํา ปรับปรุงบ)อเลี้ยงปลาดุก
และเข@าใจกระบวนการของวิศวกร
ทักษะของ
1. ความพึงพอใจด@านการเรียนรู@และ
จัดหาพันธุกล@วยไม@ ทําหมันสุนัขรอบโรงเรียน
สังคม
วิศวกรสังคมใป เข@าใจกระบวนการวิศวกรสังคมมากกว)า
และสร@างแปลงผักยกโตŽะ โดยนักศึกษาที่เข@าร)วม
- เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษาสามารถ
ดําเนินงานและ หรือเท)ากับ เปUาหมาย ≤3.51 / ผลการ
โครงการได@จดั ทํา Time Line กระบวนการ
ใช@ทักษะต)าง ๆ ในการดําเนินงาน
การดําเนินชีวิต ดําเนินงาน 4.04
ดําเนินโครงการตั้งแต)เริม่ ต@นจนสําเร็จโครงการ
และการดําเนินชีวิตในอนาคต
ในอนาคต
2. ความพึงพอใจด@านการใช@ทักษะ
- เพื่อสร@างและขยายเครือข)าย
ตลอดจน
ของวิศกรสังคมในการดําเนินงานและการ
วิศวกรสังคม
นักศึกษามีส)วน ดําเนินชีวิตมากกว)าหรือเท)ากับ เปUาหมาย
ร)วมในเครือข)าย ≤3.51 / ผลการดําเนินงาน 4.09
วิศวกรสังคม มี
3. ความพึงพอใจด@านมีจิตอาสา

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

กระบวนการคิดและการ
ความล)าช@า
แสวงหาความรูค@ วบคู)ไปกับ
การปฏิบัตจิ ริง เพื่อให@ผู@เรียน
ได@รับความรู@ และ
ประสบการณ โดยมี
ครูผสู@ อนเปRนผูจ@ ัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล@อม
และแหล)งเรียนรู@ในรูปแบบ
ต)างๆ หรือบรรยายกาศที่
เอื้อให@ผู@เรียนเกิดการเรียนรู@
ได@มากยิ่งขึ้น

นักศึกษาได@ทราบถึง
กระบวนการวิศวกรสังคม
ทราบถึงการเขียนTime
line การใช@เครื่องมือนาฬิกา
ชีวิต ฟUาประทาน ตลอด
สามารถใช@กระบวนการ
PDCA .ในการดําเนิน
กิจกรรมได@
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมย)อยที่ 2 วิศกรสังคม
PBRU ยุวเกษตรพอเพียง
(ส)วนกลาง กองพัฒนานักศึกษา)
1. วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษา มี
ความรู@ ความเข@าใจในวิศวกร
สังคม
- เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษา กล@าคิด
กล@าแสดงออก มีจิตอาสา และ
ทํางานร)วมกับผู@อื่นได@
- เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษามีทักศ
นคติที่ดีและถูกต@อง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงเข@มแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา
และเปRนพลเมืองดี

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

กิจกรรมแล@ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลลัพธ%
(Outcome)
ทักษะการ
สามารถสื่อสารและทํางานร)วมกับผู@อื่นได@
ทํางานเปRนทีม มี มากกว)าหรือเท)ากับ เปUาหมาย ≤3.51 /
จิตอาสาและเกิด ผลการดําเนินงาน 3.99
ความสามัคคี
4. ความพึงพอใจในการร)วมกิจกรรม
มากกว)าหรือกับ เปUาหมาย ≤3.51 / ผล
การดําเนินงาน 4.11
3. เชิงเวลา
กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เปUาหมาย ม.ค - ก.ย.2564 / ผล
การดําเนินงาน 26 กันยายน 2564
4. เชิงงบประมาณ
ค)าใช@จ)ายของกิจกรมเปRนไปตามที่
ได@รับอนุมัติ เปUาหมาย 56,000 / ผลการ
ดําเนินงาน 56,000
นักศึกษามี
1. เชิงปริมาณ จํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรม 100,000.00
ความรู@ความเข@า เปUาหมายไม)น@อยกว)าร@อยละ 90 / ผลการ
ในวิศวกรสังคม ดําเนินงาน ร@อยละ 100
กล@าคิด กล@า
2. เชิงคุณภาพ
แสดงออก มีจิต
1. เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษามีความรู@
อาสา และ
ความเข@าใจในวิศวกรสังคม เปUาหมาย
สามารถทํางาน ระดับมาก ≤4.00 / ผลการดําเนินงาน
ร)วมกับผู@อื่นได@ 4.48
มีทัศนคติที่ดี
2. เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษา กล@าคิด
ถูกต@อง มี
กล@าแสดงออก มีจิตอาสา และทํางาน
พื้นฐานชีวิตที่
ร)วมกับผู@อื่นได@ เปUาหมาย ระดับมาก
มั่นคงเข@มแข@ง มี ≤4.00 / ผลการดําเนินงาน 4.49
อาชีพ มีงานทํา
3. เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษามีทัศนคติ
และเปRนพลเมือง ที่ดีและถูกต@องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
ดีมีระเบียบวินัย เข@มแข็ง มีอาชีพ มีงานทํา และเปRน
พลเมืองที่ดี เปUาหมาย ระดับมาก ≤4.00
/ ผลการดําเนินงาน 4.49
3. เชิงเวลา กิจกรรมแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย 19-20
มิถุนายน2564 / ผลการดําเนินงาน 1920มิถุนายน 2564
4. เชิงงบประมาณ ค)าใช@จ)ายของกิจกรม
เปRนไปตามที่ได@รับอนุมตั ิ เปUาหมาย

ผลการเบิกจาย

100,000.00

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียง จัด
กิจกรรมในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ
โรงเรียนนิคมสร@างตนเองเขื่อนเพชร อ.ท)ายาง จ.
เพชรบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 พิธีเป•ด
กิจกรรมโดยผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมของ
โครงการคือการฝ•กอบรมและปฏิบัติ มีการวาง
แผนการดําเนินงานและสํารวจพื้นที่ก)อนการ
ปฏิบัติ หลังจากนั้นลงมือปฏิบตั ิ มีการปรับปรุง
โรงเรียนไข)ไก) การจัดทําแปลงเกษตร และ
ปรับปรุงบ)อเลี้ยงปลา ในวันที่ 20 มิถุนายน
2564 ดําเนินการต)อปรับปรุงโรงเรือนไข)ไก)
จัดทําแปลงเกษตรและปรับปรุงบ)อเลี้ยงปลาแล@ว
เสร็จ และมีการวางระบบท)อน้ํา นําไก)ไข)เข@า
โรงเรือน นําฝwกลงปลูกในแปลงเกษตรและนํา
ปลาลงเลี้ยงในบ)อเลีย้ งปลา

องคความรู@และบทเรียนที่
ได@รับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม นักศึกษา
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะทํา
ประโยขน เพื่อส)วนรวม มี
การแบ)งปwน เปRนผู@ให@ เกิด
กระบวนการเรียนรู@รค@นคว@า
นอกห@องเรีน มีความคิด
สร@างสรรค มีการทํางาเปRน
ทีม สามารถนําความรู@ไป
บริการแก)ชุมชนตลอดจนได@
เรียนรู@ถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

กิจกรรมย)อยที่ 3 วิศกรสังคม
PBRU ยุวเกษตร : คณะวิทยาการ
จัดการ
1. วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อให@นักศึกษาเกิดความรู@ความ
เข@าใจในทักษะการะบวนการของ
วิศวกรสังคม
- เพื่อให@นักศึกษานําทักษะต)างๆ
ไปใช@ดําเนินงานและการดําเนิน
ชีวิตในอนาคตได@

กิจกรรมแล@ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

กิจกรรมย)อยที่ 4 ยุวเกษตร :
คณะวิทยาการจัดการ
1. วัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม
- เพื่อให@นักศึกษาเกิดความรู@ความ
เข@าใจในทักษะการะบวนการของ
วิศวกรสังคม
- เพื่อให@นักศึกษานําทักษะต)างๆ
ไปใช@ดําเนินงานและการดําเนิน
ชีวิตในอนาคตได@

กิจกรรมแล@ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

100,000 / ผลการดําเนินงาน100,000
นักศึกษาได@ใช@ 1. เชิงปริมาณจํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรม
50,000.00
ทักษะ
เปUาหมายไม)น@อยกว)าร@อยละ 90 = 40 คน
กระบวนการ
/ ผลการดําเนินงาน ร@อยละ 100 = 40
ของวิศวกร
คน
สังคม เกิดทักษะ 2 เชิงคุณภาพ
ต)างๆ ในการ
1. ระดับความรู@ความเข@าใจของ
นําไปใช@ดํานเน นักศึกษาในทักษะกระบวนการของวิศวกร
งานและการ
สังคม เปUาหมาย ระดับมาก ≤3.51 / ผล
ดําเนินชีวิตใน
การดําเนินงาน ระดับมาก
อนาคตได@และ
2. ระดับการนําทักษะต)างๆ ของ
เกิดเครือข)าย
วิศวกรสังคมไปใช@ดําเนินงานและการ
วิศวกรสังคม
ดําเนินชีวิตในอนาคตได@ เปUาหมาย ระดับ
เพิ่มขึ้น
มาก ≤3.51 / ผลการดําเนินงาน ระดับ
มาก
3. เชิงเวลา กิจกรรมแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย 17-18
กรกฎาคม2564 / ผลการดําเนินงาน 1718 กรกฎาคม2564
4. เชิงงบประมาณ ค)าใช@จ)ายของกิจกรม
เปRนไปตามที่ได@รับอนุมตั ิ เปUาหมาย
50,000 / ผลการดําเนินงาน 50,000
นักศึกษาได@ใช@ 1. เชิงปริมาณ จํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรม 50,000.00
ทักษะ
เปUาหมาย ไม)น@อยกว)าร@อยละ 90=40 คน
กระบวนการ
/ ผลการดําเนินงาน
ของวิศวกร
ร@อยละ 100 = 40 คน
สังคม เกิดทักษะ 2. เชิงคุณภาพ
ต)างๆ ในการ
1. ระดับความรู@ความเข@าใจของ
นําไปใช@ดํานเน นักศึกษาในทักษะกระบวนการของวิศวกร
งานและการ
สังคม เปUาหมาย ระดับมาก ≤3.51 /
ดําเนินชีวิตใน
ผลการดําเนินงาน ระดับมาก
อนาคตได@และ
2. ระดับการนําทักษะต)างๆ ของ
เกิดเครือข)าย
วิศวกรสังคมไปใช@ดําเนินงานและการ
วิศวกรสังคม
ดําเนินชีวิตในอนาคตได@ เปUาหมาย
เพิ่มขึ้น
ระดับมาก ≤3.51 / ผลการดําเนินงาน
ระดับมาก
3. เชิงเวลา กิจกรรมแล@วเสร็จตาม

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

50,000.00

กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียงคณะ
วิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมในวันที่ 17-18
กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ@านท)าโล@ อําเภอ
ท)ายาง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมทีไ่ ด@ดําเนินการ
คือการปรับปรุงแปลงผักสวนครัว การปรับปรุง
แปลงสวนมะนาว การปรับปรุงแปลงสวนเม
ล)อน การปรับปรุงโรงเรือนเลีย้ งไก)ไข) การ
ปรับปรุงบ)อเลี้ยงปลาดุกและทําความสะอาด
และปรับภูมิทัศนโรงเรียน

นักศึกษาได@ใช@ทักษะ
กระบวนการของวิศวกร
สังคม เกิดทักษะต)าง ๆ ใน
การนําไปใช@ดําเนินงานและ
การดําเนินชีวิตและเกิด
เครือข)ายวิศวกรสังคม
เพิ่มขึ้น

1. คณะกรรมการนักศึกษาที่
จัดกิจกรรมมีจาํ นวนน@อยทําให@
ไม)สามารถดูแลนกัศึกษาได@
อย)างทั่วถึงทําให@นักศึกษาทาน
ได@ลา) ช@า
2. ควรเพิ่มเวลาในการจด
กิจกรรมเพราะมีกิจกรรมที่
ดําเนินงานมาก

50,000.00

กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียงคณะ
วิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมในวันที่ 17-18
กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ@านท)าโล@ อําเภอ
ท)ายาง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมทีไ่ ด@ดําเนินการ
คือการปรับปรุงแปลงผักสวนครัว การปรับปรุง
แปลงสวนมะนาว การปรับปรุงแปลงสวนเม
ล)อน การปรับปรุงโรงเรือนเลีย้ งไก)ไข) การ
ปรับปรุงบ)อเลี้ยงปลาดุกและทําความสะอาด
และปรับภูมิทัศนโรงเรียน

นักศึกษาได@ใช@ทักษะ
กระบวนการของวิศวกร
สังคม เกิดทักษะต)าง ๆ ใน
การนําไปใช@ดําเนินงานและ
การดําเนินชีวิตและเกิด
เครือข)ายวิศวกรสังคม
เพิ่มขึ้น

1. คณะกรรมการนักศึกษาที่
จัดกิจกรรมมีจาํ นวนน@อยทําให@
ไม)สามารถดูแลนักศึกษาได@
อย)างทั่วถึงทําให@นักศึกษาทาน
ได@ลา) ช@า
2. ควรเพิ่มเวลาในการจด
กิจกรรมเพราะมีกิจกรรมที่
ดําเนินงานมาก
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย 17-18
กรกฎาคม2564 / ผลการดเนินงาน 1718 กรกฎาคม2564
4. เชิงงบประมาณ ค)าใช@จ)ายของกิจกรม
เปRนไปตามที่ได@รับอนุมตั ิ เปUาหมาย
50,000 / ผลการดําเนินงาน 50,000
กิจกรรมย)อยที่ 5 ยุวเกษตร :
กิจกรรมแล@ว นักศึกษากล@าคิด 1. เชิงปริมาณ
50,000.00
48,769.00
กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียงคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เสร็จตาม
กล@าแสดงออก
1. จํานวนผู@เข@าร)วมกิจกรรม เปUาหมาย
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรม
ระยะเวลาที่
มีจิตอาสาและ ไม)น@อยกว)าร@อยละ 90 / ผลการ
จัดกิจกรรมในระหว)างวันที่ 14-21 มิถุนายน
1. วัตถุประสงคของโครงการ/
กําหนด
ทํางานร)วมกับ ดําเนินงาน ร@อยละ 100
2564 ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อําเภอเขาย@อย
กิจกรรม
ผู@อื่นตลอดจนมี
2. จํานวนพันธุผักสวนครัว เปUาหมาย
จังหวัด เพชรบุรี โดยมีการลงพื้นที่โรงเรียน
- เพื่อส)งเสริมให@นักศึกษา กล@าคิด
ความรู@ความข@า ไม)น@อยกว)า 5 ชนิด / ผลการดําเนินงาน
ธรรมิกวิทยา เพื่อเก็บรวบรวมข@อมูลและความ
กล@าแสดงออก มีจิตอาสา และ
ใจในการทํา
ร@อยละ 100
ต@องการพัฒนาพื้นที่ จากการสํารวจพบว)า
ทํางานร)วมกับผู@อื่น
เกษตรแบบ
2. เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีแปลงเพาะปลูกพืชผักส)วนครัวแต)
- เพื่อให@นักศึกษามีความรู@ความ
พอเพียง
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ประสบกับปwญหาในการปลูกผักสวนครัวตาย
เข@าใจในหลักการเกษรแบบ
ที่รวมโครงการ เปUาหมาย ระดับมาก
และไม)เจริญติบโต รวมถึงเครื่องมือที่ใช@ในระบบ
พอเพียง
≤3.51 / ผลการดําเนินงาน 4.08
รดน้ําชํารุด และขาดบุคลากรที่ถนัดในด@านการ
2. กิจกรรมนี้ทําให@นักศึกษา กล@าคิด
จัดระบบการให@น้ํากับแปลงปลูกผัก ทางคณะจง
มีจิตอาสาและทํางาน ร)วมกับผู@อื่นได@
ได@คิดวิเคราะหและดําเนินงาน พัฒนาระบบรด
เปUาหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ
น้ําอัตโนมัติ
ดําเนินงาน 4.08
3. นักศึกษามีความรู@ความเข@าใจใน
กระบวนการออกแบบระบบรดน้ํา
อัตโนมัติ เปUาหมาย ระดับมาก ≤4.00
/ ผลการดําเนินงาน 4.04
3. เชิงเวลา
กิจกรรมแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เปUาหมาย 30 มิถุนายน 2564 /
ผลการดําเนินงาน 21 มิถุนายน 2564
4. เชิงงบประมาณ
ค)าใช@จ)ายของกิจกรมเปRนไปตามที่
ได@รับอนุมัติ เปUาหมาย 50,000 / ผล
การดําเนินงาน 48,769
โครงการที่ 29 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมที่ 3 ศูนยสุขภาพเด็กเล็กต@นแบบ ระยะที่ 1: หนูน@อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต)างรุ)น (6473000003) / 300,040 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
1.นักศึกษาสามารถนําความรู@
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1
1. ผลผลิต (Output)
196,795.00
189,446.00 โดยภาพรวมได@นวัตกรรมทีส่ )งมอบชุมชน
ความเข@าใจที่เกิดขึ้นจาก
เวทีประชาคม เวทีประชาคม - ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร) เปUาหมาย 2
จํานวน 9 ชิ้นงาน ตลอดจนแนวทางการสร@าง

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

นักศึกษาได@ใช@ทักษะ
กระบวนการของวิศวกร
สังคม มาบูรณาการระหว)าง
ศาสตร และร)วมมือในการ
จัดการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นให@
เปRนแหล)งเรียนรูล@ ักษณะทาง
กายภาพของพืชผักสวนครัว
ให@กับคนพิการ

แนวทางการสร@างรูปแบบ
การส)งเสริมพัฒนาการและ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

1. ควรมีการวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมช)วง
สถานการณโควิด 19
2. อยากให@จัดกิจกรรม
ปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยง
เห็ดเพื่อเปRนแหล)งเรียนรูส@ ํารห
รับผู@พิการและผู@ที่สนใจใน
พื้นที่ใกล@เคียงต)อไป

สถานการณการแพร)ระบาดของโรค ควรดําเนินโครงการการ
โควิด-19 ทําให@ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ต)อเนื่อง ในระยะที่ 2 เพื่อ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
การศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน เรื่อง แนว
มาประยุกตในการปฏิบัติจริงแก) ทางการ
ผู@รับบริการที่เปRนเด็กปฐมวัยและ ส)งเสริม
ครอบครัว
พัฒนาการและ
2. ส)งเสริมให@นักศึกษาได@ฝ•ก
ความปลอดภัย
ประสบการณในบทบาทของ
ในเด็กปฐมวัย
พยาบาลเด็กในด@านการเปRน
ในศูนยพัฒนา
แบบอย)าง ผู@ประสานงาน
เด็กเล็ก โดย
ผู@สนับสนุน ในเรื่องที่เกี่ยวข@องกับ การมีส)วนร)วม
การส)งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ
ของผู@สูงอายุที่
เด็กปฐมวัย และการปUองกัน
มีศักยภาพและ
อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย
ภาคีเครือข)าย
3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
ตําบลโพไร)
การเปRนผู@นาํ ด@านสุขภาพ
หวาน อําเภอ
4. พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อ
เมือง จังหวัด
แก@ปwญหาในการพัฒนาคุณภาพ
เพชรบุรี
ชีวิตของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา เปUาหมายเชิง
เด็กเล็ก ร)วมกับองคกรท@องถิ่น
ผลผลิต ดังนี้
5. สร@างเสริมศักยภาพของ
- จํานวน
ผู@สูงอายุในชุมชนเพื่อการส)งเสริม ผู@เข@าร)วม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในในศูนย ประชุมเปRนไป
พัฒนาเด็กเล็ก ร)วมกับองคกร
ตามเปUาหมาย
ท@องถิ่น และก)อให@เกิดการพัฒนา คิดเปRน ร@อยละ
คุณภาพชีวิตของประชากรทั้งสอง 100
ช)วงวัย
- แผนการ
ดําเนินงานโดย
การมีส)วนร)วม
ของชุมชน
จํานวน 1 แผน
กิจกรรมที่ 2
การศึกษาดู
งานศูนย
สุขภาพเด็กเล็ก
ต@นแบบ (แบบ
ออนไลน)
สําหรับ
ผู@สูงอายุและ

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
เรื่อง แนว
ทางการส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก โดยการ
มีส)วนร)วมของ
ผู@สูงอายุที่มี
ศักยภาพและ
ภาคีเครือข)าย
ตําบลโพไร)หวาน
อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
เปUาหมายเชิง
ผลลัพธ ดังนี้
- รายงานวิจัยที่
ได@จากข@อมูล
พื้นฐานที่
เกี่ยวข@องกับ
ชุมชน รวมถึง
แนวทางพัฒนา
ส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
โดยการมีส)วน
ร)วมของผู@สูงอายุ
และภาคี
เครือข)ายใน
ชุมชน
- ได@แนวคิดจาก
ชุมชน เพื่อต)อ
ยอดในการ
พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ส)งเสริม

ตัวชี้วัด

เรื่อง ผลการดําเนินงาน อยู)ในช)วง
ดําเนินการ
- จํานวนนักศึกษาที่ฝ•กปฏิบัติงานใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ)น
ภาคการศึกษาที่ 2 ปDการศึกษา 2563 เข@า
ร)วมกิจกรรม เปUาหมาย ร@อยละ 100 ผล
การดําเนินงาน ร@อยละ 100
- มคอ.4 ที่มีการบูรณาการโครงการ
ร)วมกับรายวิชาที่เกี่ยวข@อง เปUาหมาย 1
รายวิชา ผลการดําเนินงาน 1 รายวิชา
- เกิดภาคีเครือข)ายในการดําเนินงาน
เปUาหมาย 4 หน)วยงาน ผลการดําเนินงาน
4 หน)วยงาน
2. ผลลัพธ (Outcome)
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยูใ) น
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด เปUาหมาย ร@อย
ละ 85 ผลการดําเนินงาน ยังไม)สามารถ
ประเมินได@อย)างชัดเจน เนื่องจากศูนย
พัฒนาเด็กฯ ยังไม)เป•ดดําเนินการจาก
สถานการณการแพร)ระบาดของโรคไวรัส
COVID 2019
- นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปRน
ที่พอใจในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ)น ในประเด็นการส)งเสริมสุขภาพ
การจัดการความปลอดภัยในเด็กเล็กและ
การส)งเสริมพัฒนาการเด็กโดยรวม
เปUาหมาย ร@อยละ 70 ผลการดําเนินงาน
ยังไม)เสร็จสิ้นกระบวนการฝ•กปฏิบตั ิงาน
ในรายวิชาที่เกี่ยวข@อง
- ผู@สูงอายุมีความรู@ เจตคติ และพฤติกรรม
ในประเด็นการส)งเสริมสุขภาพ การ
ปUองกันอุบัติเหตุและการช)วยเหลือ
เบื้องต@น ตลอดจนการส)งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
เปUาหมาย ร@อยละ 70 ผลการดําเนินงาน
ยังไม)สามารถประเมินได@อย)างชัดเจน
เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กฯ ยังไม)เป•ด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

รูปแบบการสร@างเสริมศักยภาพของผู@สูงอายุ
และการเรียนรู@แบบผสมผสานของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร เพื่อการส)งเสริมพัฒนาการและ
ความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยโดยการมีส)วนร)วม
ของชุมชนโพไร)หวาน อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ทั้งนี้ยังไม)สามารถประเมินผลลัพธที่
เกิดขึ้นขึ้นกับผูส@ ูงอายุและเด็กปฐมวัยได@อย)าง
ชัดเจน เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กฯ ยังไม)เป•ด
ดําเนินการจากสถานการณการแพร)ระบาดของ
โรคไวรัส COVID 2019 จึงไม)สามารถนํา
กลุ)มเปUาหมายทั้ง 2 ช)วงวัยทํากิจกรรมร)วมกันได@

ความปลอดภัยในเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครอง
ส)วนท@องถิ่น โดยการมีส)วน
ร)วมของผู@สูงอายุที่มี
ศักยภาพและภาคีเครือข)าย
ตําบลโพไร)หวาน อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี ผล
ปรากฏว)าควรใช@รูปแบบ
PORAIWAN (P-O-R-A-I-WA-N) for Kids Model ซึ่งมี
องคประกอบดังนี้
P: Public Mind (จิตอาสา)
O: Organization (การ
บริหารจัดการ)
R: Ruler (ผู@นํา)
A: Active aging (ผูส@ ูงอายุที่
มีศักยภาพ)
I: Instructor (ผู@สอน)
W: Wisdom (ภูมิปญ
w ญา)
A: Activity (กิจกรรม)
N: Norm (ค)านิยม, บรรทัด
ฐานทางสังคม)

เลื่อนกําหนดวันเป•ดศูนย โดยมี
กําหนดเป•ดในเดือนพฤศจิกายน
2564 ดังนั้นจึงไม)สามารถประเมิน
เปUาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ที่
เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ
ของผู@สูงอายุที่มีศักยภาพได@
ตลอดจนยังไม)สามารถประเมิน
ความรู@ เจตคติ และพฤติกรรมของ
ผู@สูงอายุที่เปRนกลุ)มเปUาหมาย ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข@องกับการประเมิน
การคัดกรอง และการส)งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ ตลอดจนการปUองกัน
อุบัติเหตุในวัยเด็กเล็กและการ
ช)วยเหลือเบื้องต@นได@อย)างชัดเจน
เนื่องจากกิจกรรมที่ 4 นั้นจะเสร็จ
สมบูรณนั้นจะต@องมีการฝ•ก
ปฏิบัติงานของผู@สูงอายุในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีการทํา
กิจกรรมการส)งเสริมพัฒนาการและ
ความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยสําหรับ
ผู@สูงอายุในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ร)วมกัน ประมาณ 1 เดือน จึงจะต@อง
รอให@ศูนยเด็กฯเป•ดในช)วงเดือน
พฤศจิกายน 2564 จึงจะสามารถ
วางแผนการกําหนดตารางกิจกรรม
ร)วมกัน รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลกลุ)มเปUาหมายอีกครั้ง

สามารถประเมินผลลัพธที่
เกิดขึ้นขึ้นกับผูส@ ูงอายุและเด็ก
ปฐมวัยได@อย)างชัดเจน จาก
การสามารถทํากิจกรรม
ร)วมกันได@ในศูนยพัฒนาเด็กฯ
เมื่อสถานการณการแพร)
ระบาดของโรคไวรัส COVID
2019 เริ่มคลี่คลายลง

แนวทางการสร@างรูปแบบ
การเรียนรู@แบบผสมผสาน
ในการส)งเสริมพัฒนาการ
และความปลอดภัยในเด็ก
ปฐมวัย ตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อการพัฒนาชุมชนท@องถิ่น
คือ PPBRU (P-P-B-R-U)
Blended learning Model
ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
P: Pediatric Nursing
Practicum (ปฏิบตั ิการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ)น)
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ผู@นําชุมชน
ตลอดจน
นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปD
ที่ 4 เปUาหมาย
เชิงผลผลิต
ดังนี้
- แผนการ
พัฒนา
นวัตกรรมของ
นักศึกษา
- แผนการ
จัดทําสื่อที่ใช@
ในการส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
จํานวน 9 ชิ้น
กิจกรรมที่ 3
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู@สูงอายุในการ
เฝUาระวัง
ประเมินและ
ส)งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย รวมถึง
การปUองกัน
การเกิด
อุบัติเหตุในเด็ก
และการ
ช)วยเหลือ
เบื้องต@น
เปUาหมายเชิง
ผลผลิต ดังนี้

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษา
- ความพึงพอใจ
ของผู@เข@าร)วม
กิจกรรม อยู)ใน
ระดับ ดีมาก
กิจกรรมที่ 2
การศึกษาดูงาน
ศูนยสุขภาพเด็ก
เล็กต@นแบบ
(แบบออนไลน)
สําหรับผู@สูงอายุ
และผู@นาํ ชุมชน
ตลอดจน
นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปDที่
4 เปUาหมายเชิง
ผลลัพธ ดังนี้
- นักศึกษาได@
แนวคิดต@นแบบ
จากแหล)งศึกษา
ดูงาน เพื่อต)อ
ยอดในการ
พัฒนา
นวัตกรรม
- ผู@สูงอายุได@
ต@นแบบในการ
พัฒนาเจตคติ
และพฤติกรรม
ในการส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
- ความพึงพอใจ
ของผู@เข@าร)วม

ตัวชี้วัด

ดําเนินการจากสถานการณการแพร)
ระบาดของโรคไวรัส COVID 2019
- ความพึงพอใจของผู@เข@าร)วมกิจกรรม
เปUาหมาย ระดับดีขึ้นไป ผลการ
ดําเนินงาน บรรลุเปUาหมาย
3. เชิงเวลา โครงการแล@วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย ไตรมาส 4
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณ ได@รับจัดสรร 196,795
บาท เบิกจ)ายจริง 189,446 บาท คงเหลือ
7,349 บาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

P: Preparation (การ
เตรียมการ)
B: Brainstorming (การ
ระดมสมอง)
R: Reflection (การสะท@อน
กลับ)
U: Unity (ความเปRนอันหนึ่ง
อันเดียว)

68

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
- จํานวน
ผู@เข@าร)วมอบรม
เปRนไปตาม
เปUาหมาย คิด
เปRน ร@อยละ
100
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรม
“สร@างสรรค
นวัตกรรม
จดจําชุมชนโพ
ไร)หวาน ร)วม
สืบสานจากพี่สู)
น@องปฐมวัย”
เปUาหมายเชิง
ผลผลิต ดังนี้
- รูปแบบการ
เรียนรู@แบบ
ผสมผสาน
รายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ)น ใน
การส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
ตาม
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เพชรบุรีเพื่อ
การพัฒนา
ชุมชนท@องถิ่น
- นวัตกรรมที่
เกี่ยวข@องกับ
การส)งเสริม

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
กิจกรรม อยู)ใน
ระดับ ดี
กิจกรรมที่ 3
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ผู@สูงอายุในการ
เฝUาระวัง
ประเมินและ
ส)งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย รวมถึง
การปUองกันการ
เกิดอุบัติเหตุใน
เด็กและการ
ช)วยเหลือ
เบื้องต@น
เปUาหมายเชิง
ผลลัพธ ดังนี้
- ผู@สูงอายุมี
ความรู@
ตลอดจนเจตคติ
และพฤติกรรม
ในการส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
จํานวนมากกว)า
ร@อยละ 70
- ความพึงพอใจ
ของผู@เข@าร)วม
กิจกรรม อยู)ใน
ระดับ ดีมาก
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรม
“สร@างสรรค
นวัตกรรม จดจํา

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
จํานวน 9
ผลงาน
- อุปกรณ
ดัดแปลงที่ใช@
ในการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยจํานวน
10 ชุด
กิจกรรมที่ 5
การประชุม
เพื่อระดม
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
รูปแบบการ
สร@างเสริม
ศักยภาพของ
ผู@สูงอายุและ
การเรียนรู@แบบ
ผสมผสานของ
นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร เพื่อ
การส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
โดยการมีส)วน
ร)วมของชุมชน
โพไร)หวาน
อําเภอเมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
เปUาหมายเชิง
ผลผลิต ดังนี้

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
ชุมชนโพไร)
หวาน ร)วมสืบ
สานจากพี่สู)น@อง
ปฐมวัย”
เปUาหมายเชิง
ผลลัพธ ดังนี้
- เด็กปฐมวัยใน
ศูนยฯ มี
พัฒนาการสมวัย
ไม)ต่ํากว)า ร@อย
ละ 85
- นักศึกษามี
ความรู@ในการ
ส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
ไม)ต่ํากว)า ร@อย
ละ 70
- นักศึกษามีเจต
คติ และ
พฤติกรรมใน
ประเด็นการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา
ท@องถิ่น ในระดับ
มาก ขึ้นไป
- นักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ต)อรูปแบบการ
เรียนรู@แบบ
ผสมผสาน
รายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
- ร)างแนวทาง
พัฒนารูปแบบ
การสร@างเสริม
ศักยภาพของ
ผู@สูงอายุและ
การเรียนรู@แบบ
ผสมผสานของ
นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร เพื่อ
การส)งเสริม
พัฒนาการ

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
และวัยรุ)นในการ
ส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 5
การประชุมเพื่อ
ระดมความ
คิดเห็นเกีย่ วกับ
รูปแบบการ
สร@างเสริม
ศักยภาพของ
ผู@สูงอายุและการ
เรียนรู@แบบ
ผสมผสานของ
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
เพื่อการส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย
โดยการมีส)วน
ร)วมของชุมชน
โพไร)หวาน
อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
เปUาหมายเชิง
ผลลัพธ ดังนี้
- ชุมชนร)วมมือ
กันในการ
ส)งเสริม
ศักยภาพของ
ผู@สูงอายุ เพื่อ
การส)งเสริม
พัฒนาการและ
ความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

71

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผลการเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ%
(Outcome)
โดยพึ่งพาตนเอง
ได@อย)างยั่งยืน
- เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่
สมวัย
- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษาอยู)
ในระดับ ดี ขึ้น
ไป
- ความพึงพอใจ
ของผู@เข@าร)วม
กิจกรรม อยู)ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 16 ศูนยเรียนรู@เพื่อน@อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเพื่อการ (64A2000004) / 1,500,000 บาท / สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 1 ห@องจัดแสดง
1) นิทรรศการรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ในรัชกาลที่
นิทรรศการ
9
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
2) นิทรรศการพระราชประวัติและพระ
สารสนเทศได@รับอนุมัติให@ดําเนิน
อัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 10 และรอยเสด็จฯ
กิจกรรมศูนยเรียนรู@เพื่อน@อมนํา
เพชรบุรีในรัชกาลที่ 10
แนวพระราชดําริปรัชญาของ
3) นิทรรศการองคความรูศ@ าสตรพระราชา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการ
ท@องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พัฒนาตามหลักศาสตรพระราชา
เพชรบุรี ซึ่งมีการจัดทํา
นิทรรศการ
จํานวน 3 ห@อง พร@อมครุภัณฑ
กิจกรรมที่ 2 จัดทําสื่อดิจิทัล จัด
1. จ@างทําที่จัดแสดงหนังสือ/สิ่งของ/ของ
อบรมผู@นํามัคคุเทศก และการ
ตัวอย)าง ประกอบด@วย
เยี่ยมชมศูนยเรียนรู@ฯ สํานักฯ มี
1) ที่จัดแสดงหนังสือ ขนาด 2.40
จัดทําสื่อคลังดิจิทัล วาดภาพและ
เมตร x 3 เมตร จํานวน 1 ตู@
ที่จัดแสดงหนังสือ/สิ่งของ/ของ
2) ที่จัดแสดงหนังสือ ขนาด 2.40
ตัวอย)าง เพิ่อประกอบการจัด
เมตร x 2 เมตร จํานวน 1 ตู@
นิทรรศการในศูนยเรียนรู@เพื่อน@อม
3) กล)องสําหรับตั้งชิน้ งาน จํานวน
นําแนวพระราชดําริปรัชญาของ
20 กล)อง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
2. จ@างวาดภาพประกอบพระบรมราโชวาทของ
ท@องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รัชกาลที่ 10 จํานวน 5 ภาพ ค)าวัสดุวาดภาพ
เพชรบุรี
3. จ@างทําสื่อคลังความรูด@ ิจิทัล จํานวน 11

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

รายการ ประกอบด@วย
1) วิดีทัศนเฉลิมพระเกียรติรัชกาล
ที่ 9และรัชกาลที่ 10 จํานวน 2 รายการ
2) วิดีทัศนประกอบนิทรรศการ
จํานวน 5 รายการ
3) สื่อเสียงประกอบนิทรรศการ
จํานวน 4 รายการ
4 อบรมผู@นํามัคคุเทศก เครือข)าย ศูนยต@นแบบ
โครงการพระราชดําริ เนื่องจากสถานการณการ
แพร)ระบาดของโรคติดต)อเชื้อไวรัสโคโรน)า 2019
(โควิด-19) จึงไม)สามารถดําเนินการจัดอบรมได@
5. การประเมินผลโครงการ เนื่องจาก
สถานการณการแพร)ระบาดของโรคติดต)อเชื้อ
ไวรัสโคโรน)า 2019 (โควิด-19) จึงไม)สามารถ
ดําเนินการกิจกรรมได@
กิจกรรมที่ 27 การแปรรูปสมุนไพรจากฐานแปลงเกษตรสมุนไพร ศูนยเรียนรู@การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู)การบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ (6477000016) / 7,800.00 / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
1. เพื่อแปรรูปสมุนไพรเพื่องาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1
5. ตัวชี้วัด เปUาหมาย และผลการ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการ
การพัฒนาสบู)ขมิ้นชัน
1. สมุนไพรทีไ่ ด@จากแปลงเกษตรมี
บริการวิชาการ คลินิกการแพทย การพัฒนาสบู) การพัฒนาสบู)
ดําเนินงาน
สุขภาพ ได@แก)สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
1. มีส)วนประกอบ ดังนี้ 1. ปริมาณมาก จึงทําให@ต@องใช@วัสดุ
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขมิ้นชัน
ขมิ้นชัน
5.1 เชิงปริมาณ
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชา
เบส 2.ขมิ้นชัน 3.
อุปกรณอื่นๆ เพิม่ ขึ้น
เพชรบุรี และคณะพยาบาล
เปUาหมายเชิง เปUาหมายเชิง
- จํานวนผลิตภัณฑสมุนไพร เปUาหมาย
สาธารณสุขศาสตร ดําเนินการเก็บเกี่ยวและแปร แอลกอฮอล 4. อุปกรณชั่ง 2. อุปกรณสําหรับการขุด หรือเก็บ
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
ผลผลิต ดังนี้ ผลลัพธ ดังนี้
100 ชิ้น ผลการดําเนินงาน 229 ชิ้น
รูปสมุนไพรจากฐานแปลงเกษตรสมุนไพร ศูนย ตวง 5.ภาชนะ
สมุนไพร มีจํานวนน@อย ชํารุด
2. เพื่อปลูกพืชสมุนไพรทดแทน - นักศึกษา
- นักศึกษาคณะ - จํานวนพืชสมุนไพรปลูกทดแทน
เรียนรู@การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
2. วิธีการทํา
ภายในฐานแปลงเกษตรสมุนไพร คณะพยาบาล พยาบาลศาสตร เปUาหมาย 400 ต@น ผลการดําเนินงาน
พอเพียง สู)การบริการวิชาการ คณะพยาบาล
- เทเบสลงในภาชนะ นํา
คณะพยาบาลศาสตรและ
ศาสตรและ
และวิทยาการ (เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณโค
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ได@แก) สบู) และลูก ภาชนะเติมน้ําตั้งไฟ และ
วิทยาการสุขภาพ
วิทยาการ
สุขภาพ ชั้นปDที่ วิด-19)
ประคบ เพื่อใช@ในการบริการวิชาการของคณะ กวนจนเบสละลายหมด ตั้ง
สุขภาพ ชั้นปDที่ 1 สามารถนําสบู) 5.2 เชิงคุณภาพ
พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ คลินิก
ทิ้งไว@ให@อุณหภูมลิ ดลงเหลือ
1 ได@รับความรู@ ไปใช@ใน
- การบูรณาการกับการเรียนการสอน
การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
40-45 องศาเซลเซียส
การทําสบู)
ชีวิตประจําวันได@ เปUาหมาย 3 รายวิชา ผลการดําเนินงาน 3
เพชรบุรี และศูนยแพทยแผนไทยศึกษาชั้น
- หมักขมิ้นชัน ใน
ขมิ้นชัน
รายวิชา
คลินิก เปRนการลดต@นทุนการผลิต บูรณาการ
แอลกอฮอล 7 วัน กรองน้ํา
กิจกรรมที่ 2
5.3 เชิงเวลา
ความรู@กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร หลักสูตร
หมักสมุนไพร
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาลูก
- โครงการแล@วเสร็จตามระยะเวลาที่
การแพทยแผนไทย และหลักสูตรสาธารณสุข
- ผสมเบสที่ละลายกับน้ํา
การพัฒนาลูก ประคบสมุนไพร กําหนด เปUาหมาย ไตรมาส 4 ผลการ
ศาสตร
หมักสมุนไพร ที่อุณหภูมิ
ประคบ
เปUาหมายเชิง
ดําเนินงาน ไตรมาส 4
45-50 องศาเซลเซียส
ผลลัพธ ดังนี้
สมุนไพร
5.4 เชิงงบประมาณ
- กวนให@เข@ากัน นานอย)าง
เปUาหมายเชิง - คลินิก
- ได@รับจัดสรร 7,800 บาท เบิกจ)ายจริง
น@อย 30 นาที
ผลผลิต ดังนี้ การแพทยแผน 7,800 บาท คงเหลือ - บาท
- สบู)จะเริม่ จับตัวเหนียวข@น
ไทย
- เทลงแบบ ตั้งทิ้งไว@ 1-2 วัน
- นักศึกษา

ข@อเสนอแนะ

1. ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ
ชนิดอื่นๆ มากขึ้น
2. ควรให@มีการบูรณาการกับ
ปราชญชาวบ@าน หรือใน
ท@องถิ่นเกี่ยวกับการแปรรูป
สมุนไพร ให@มากขึ้น
3. ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนา
การร)วมด@วย
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
คณะพยาบาล
ศาสตรและ
วิทยาการ
สุขภาพ ชั้นปDที่
1 ได@รับความรู@
การทําลูก
ประคบ
สมุนไพร

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
และคณะ
พยาบาลศาสตร
และวิทยาการ
สุขภาพ นําลูก
ประบสมุนไพร
ไปใช@ในการ
บริการวิชาการ
ต)อไป

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 49 โครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป‘งสลอดสู)การสร@างมูลค)าสมุนไพรเชิงพาณิชย / 92,090.00 บาท / คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
1. เพื่อการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้น นักศึกษาคณะ นักศึกษาคณะ 1. เชิงปริมาณ จํานวนพืชสมุนไพร
92,090.00
85,450.00
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการ
ถิ่น
พยาบาล
พยาบาลศาสตร เปUาหมาย 700 ต@น ผลการดําเนินงาน
สุขภาพ ได@แก)สาขาพยาบาลศาสตร สาขา
2. เพื่อสร@างมูลค)าเพิ่มจากการ
ศาสตรและ
และวิทยาการ 700 ต@น
การแพทยแผนไทย สาขาสาธารณสุขศาสตร
แปรรูปสมุนไพร
วิทยาการ
สุขภาพ สามารถ 2. เชิงคุณภาพ การบูรณาการกับการ
บุคลากรงานยุทธศาสตรการพัฒนาท@องถิ่น
3. เพื่อเปRนแหล)งเรียนรู@ของ
สุขภาพ และ นําความรู@เรื่อง เรียนการสอน เปUาหมาย 3 รายวิชา ผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักเรียน ครู
นักเรียนและนักท)องเที่ยว
ผู@เข@าร)วม
สมุนไพรไปใช@ใน การดําเนินงาน 3 รายวิชา
โรงเรียนบ@านโป‘งสลอด จํานวน 60 คน
4. เพื่อบูรณาการการเรียนการ
กิจกรรมได@รับ ชีวิตประจําวันได@ 3. เชิงเวลา โครงการแล@วเสร็จตาม
ดําเนินการปลูกสมุนไพร ได@แก)ฟUาทะลายโจร
สอนด@านสมุนไพรของคณะ
ความรู@การ
ระยะเวลาที่กําหนด เปUาหมาย ไตรมาส 4
ขมิ้นชัน กระชายดํา กระชายขาว ไพล ณ
พยาบาลศาสตรและวิทยาการ
ปลูกพืช
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป‘ง
สุขภาพ
สมุนไพร
4. เชิงงบประมาณ ได@รับจัดสรร 92,090
สลอด ตําบลหนองกะปุ อําเภอบ@านลาด จังหวัด
พฤกษศาสตร
บาท เบิกจ)ายจริง 85,450 บาท คงเหลือ
เพชรบุรี เปRนการบูรณาการเรียนการสอน การ
ลักษณะของ
6,640 บาท
บริการวิชาการภายในชุมชน ประกอบด@วยการ
สมุนไพร
ให@ความรู@เกี่ยวกับสมุนไพร การปลูกสมุนไพร
และองคความรู@การแปรรูปสมนไพร อีกทั้งเพื่อ
ใช@ในการบริการวิชาการของคณะพยาบาล
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ คลินกิ การแพทย
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศูนย

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

สบู)จะจับตัวเปRนก@อนแข็ง
เอาออกจากแบบ
- เก็บต)อไปอีก 1-2 สัปดาห
จึงนํามาใช@
การพัฒนาลูกประคบ
สมุนไพร
1. นําไพล ขมิ้นชัน ตะไคร@
มะกรูด มาทําความสะอาด
ตากและอบให@แห@ง แล@วมา
หั่นหรือสับให@เปRนชิ้นเล็กๆ
ตามที่ต@องการ
2. นําใบมะขาม ใบส@มป‘อย
มาผสมกับส)วนผสมในข@อ 1
แล@วใส)เกลือและการบูร
ผสมให@เข@ากัน
3. แบ)งส)วนผสมทีไ่ ด@
ออกเปRนส)วนๆ ใส)ในผ@าทีไ่ ด@
เตรียมไว@ แล@วใช@เชือกที่
เตรียมไว@มดั ให@แน)น
ฟUาทะลายโจร
ชื่อสามัญ: Kariyat , The
Creat
ชื่อวิทยาศาสตร:
Andrographis paniculata
(Burm.f.) Wall.ex Nees
ชื่อวงศ: ACANTHACEAE
สรรพคุณตามตํารายาไทย:
แก@ไข@ทั่ว ๆ ไป เช)น ไข@หวัด
ไข@หวัดใหญ) ระงับอาการ
อักเสบ พวกไอ เจ็บคอ คอ
อักเสบ ต)อมทอนซิล
หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ
รักษาโรคผิวหนังฝD แก@ตดิ
เชื้อ พวกทําให@ปวดท@อง
ท@องเสีย บิด และแก@
กระเพาะลําไส@อักเสบ เปRน

1. ควรมีการจ@างผู@ดูแลแปลง
สมุนไพร อย)างต)อเนื่อง อาจเปRน
บุคลากรในพื้นที่ เพื่อให@เกิดความ
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
2. ขาดอุปกรณ วัสดุในการ
ตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร และ
แปรรูปสมุนไพร

1. ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ
ชนิดอื่นๆ มากขึ้น
2. ควรให@มีการบูรณาการกับ
ปราชญชาวบ@าน หรือใน
ท@องถิ่นเกี่ยวกับการแปรรูป
สมุนไพร ให@มากขึ้น
3. ควรเพิ่มกิจกรรมสันทนา
การร)วมด@วย
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

แพทยแผนไทยศึกษาชั้นคลินิก เปRนการลด ยาขมเจริญอาหาร
ต@นทุนการผลิต บูรณาการความรูก@ ับหลักสูตร
พยาบาลศาสตร หลักสูตรการแพทยแผนไทย ไพล
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ชื่อสามัญ: Cassumunar
ginger
ชื่อวิทยาศาสตร: Zingiber
montanum (J.Koenig)
Link ex A.Dietr.
ชื่อวงศ: ZINGIBERACEAE
สรรพคุณตามตํารายาไทย:
บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก
ฟกชํ้าบวม ลดการอักเสบ
ขับระดู ทําให@ประจําเดือน
มาปกติ ช)วยขับโลหิตและ
กระจายเลือดเสีย
ขมิ้นชัน
ชื่อวิทยาศาสตร: Curcuma
longa L.
ชื่อวงศ: ZINGIBERACEAE
สรรพคุณตามตํารายาไทย:
แก@ท@องอืด แก@ท@องร)วง แก@
โรคกระเพาะ ทาแก@ผื่นคัน
โรคผิวหนัง พุพอง ยารักษา
ชันนะตุและหนังศีรษะเปRน
เม็ดผื่นคัน
กระชายขาว
ชื่อสามัญ: Kaempfer
ชื่อวิทยาศาสตร:
Boesenbergia rotunda
(L.) Mansf.
ชื่อวงศ: Zingiberaceae
สรรพคุณตามตํารายาไทย:
• เหง@าใต@ดิน มีรสเผ็ดร@อน
ขม แก@ปวดท@อง มวนในท@อง
ท@องอืดท@องเฟUอ บํารุงกําลัง
บํารุงกําหนัด แก@กามตาย
75

วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

ด@าน เปRนยารักษาริดสีดวง
ทวาร
• เหง@าและราก แก@บดิ มูก
เลือด เปRนยาขับปwสสาวะ แก@
ปwสสาวะพิการ ใช@เปRนยา
ภายนอกรักษาขี้กลาก
• ใบ บํารุงธาตุ แก@โรคใน
ปาก คอ แก@โลหิตเปRนพิษ
ถอนพิษต)างๆ
กระชายดํา
ชื่อสามัญ: Black galingale
ชื่อวิทยาศาสตร:
Kaempferia parviflora
Wallich. ex Baker.
ชื่อวงศ: Zingiberaceae
สรรพคุณตามตํารายาไทย:
ใช@บํารุงกําลัง แก@ปวดเมื่อย
และอาการเหนื่อยล@า และ
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ขับลม เปRนยาอายุวัฒนะ
(เชื่อว)าช)วยบํารุงสมรรถภาพ
ทางเพศชาย) แก@จุกเสียด
แก@ปวดท@อง หรือโขลกกับ
เหล@าขาวคั้นน้ําดื่ม แก@โรค
มดลูกพิการ มดลูกหย)อน ใช@
กวาดคอเด็ก แก@โรคตานซาง
ในเด็ก หรือต@มดื่มแก@โรคตา
ยุทธศาสตร%ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการที่ 34 โครงการผลิตสื่อเผยแพร)ชื่อเสียงและสร@างการยอมรับในคุณภาพด@านต)าง ๆ ตลอดจนการการเสริมสร@างภาพลักษณที่ดขี องมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 โครงการผลิตสื่อเผยแพร)ชื่อเสียงและสร@างการยอมรับในคุณภาพด@านต)าง ๆ ตลอดจนการเสริมสร@างภาพลักษณทีด่ ีของมหาวิทยาลัย (64B1000002) / 800,000 บาท / สํานักงานอธิการบดี
1. เผยแพร)ชื่อเสียงและสร@างการ
- ได@สื่อลง
ยอมรับในคุณภาพด@านต)าง ๆ
โฆษณาผ)าน
ตลอดจนการเสริมสร@าง
หนังสื่อพิมพ
ภาพลักษณทีด่ ีของมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ชิน้
2. เผยแพร)ข@อมูลข)าวสารด@านต)าง
- ได@ผลิต

มหาวิทยาลัยมี
ความน)าเชื่อถือ
เปRนที่ยอมรับใน
คุณภาพด@านต)าง
ๆ

1. เชิงปริมาณ
- ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ จํานวน 7
ครั้ง
- ผลิตสื่อวีดิทัศนเผยแพร)ผลงานของหมา
วิทยาลัย จํานวน 5 คลิป

800,000.00

778,349.00 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปRนที่ยอมรับของสังคม
และมีผู@สนใจเข@าเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มมาก
ขึ้น
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วัตถุประสงค%ของโครงการ/
กิจกรรม

เป2าหมายเชิง
ผลผลิต
(Output)
ๆ ผ)านสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย สื่อวีดิทัศน
สู)งสังคมทั้งภายในและภายนอก เผยแพร)ผลงาน
เพื่อสร@างการรับรู@
ของหมา
วิทยาลัย
จํานวน 5 คลิป
- ได@
เผยแพร)ผลงาน
ผ)านการจัด
รายการวิทยุ
จํานวน 4 ครั้ง
- ได@ลงส
ปอตโฆษณา
ผ)านรายการ
วิทยุ จํานวน
45 วัน
- ได@ปUาย
ประชาสัมพันธ
จํานวน 4 ปUาย
- ได@สื่อลง
โฆษณาผ)าน
เพจเฟสบุŽค
จํานวน 4 ครั้ง

เป2าหมายเชิง
ผลลัพธ%
(Outcome)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการเบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

องค%ความรู@และบทเรียนที่
ได@รับ

ปCญหาและอุปสรรค

ข@อเสนอแนะ

- จัดรายการวิทยุ จํานวน 4 ครั้ง
- ลงสปอตโฆษณารายการวิทยุ จํานวน
45 ครั้ง
- ปUายประชาสัมพันธ จํานวน 4 ครั้ง
- ลงโฆษณาผ)านเพจเฟสบุŽค จํานวน 4
ครั้ง
2. เชิงคุณภาพ
3. เชิงเวลา ไตรมาส 4
4. เชิงงบประมาณ 800,000 บาท
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