ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงของงบประมาณรายจายตามยุทธศาสตร พ.ศ. 2565 กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2565) ปรับลดงบประมาณ รอยละ 10
อัตลักษณ : “ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู คูจิตอาสา”

ยุทธศาสตร

1. การสรางความ

เปาประสงค

1. กลุมสาขาวิชาเกษตร

โดดเดนดานอาหาร

อาหาร และการทองเที่ยว

และการทองเที่ยว

ไดรับการยอมรับใน

เอกลักษณ : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา : มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน
วิสัยทัศน : ภายในป 2565 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร การทองเที่ยว และพัฒนาองคความรูดวยศาสตรพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

1 รายไดจากโครงการ/กิจกรรมตามยุทธโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

ลานบาท

1.5

2 รอยละการออกกลางคันในหลักสูตรดานอาหาร การทองเที่ยว

รอยละ

3

เรื่อง

3

รางวัล

5

ระดับ

4.5

และวิทยาศาสตรสุขภาพ
5 ระดับการยอมรับของทองถิ่นและสังคมตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality

งบประมาณ (ลานบาท)
เงินรายได
1,664,900

รวม
1,664,900

749,200

749,200

499,500

499,500

416,200

416,200

6,660,000
1,002,000

15,539,000

, and Culinary Arts

ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมที่กอใหเกิดรายได

2 เพิ่มศักยภาพการวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยว

ดานอาหารและการทองเที่ยวเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
4 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติในดานอาหาร การทองเที่ยว

1 พัฒนาศักยภาพหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน

เงินแผนดิน
-

รวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

และวิทยาศาสตรสุขภาพ
3 จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมของอาจารยในสาขาวิชาที่เปนจุดเดน

ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน/งาน/โครงการหลัก
แผนงานสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว

ในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว

และวิทยาศาสตรสุขภาพเทียบกับรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

ระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ

หนวยนับ เปาหมาย

โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อสรางผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรม

ดานอาหารและการทองเที่ยว
3 สรางชื่อเสียงดานอาหารและการทองเที่ยว ใหไดรับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2 โครงการยกระดับสมรรถนะมาตรฐานดานอาหาร
และการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
3 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. การยกระดับคุณภาพ

2. บัณฑิตมีคุณภาพพรอมทํางาน

6 รอยละของหลักสูตรที่รับผูเรียนไดตามแผนและรอยละ

บัณฑิต

รอยละ

80

การคงอยูของนักศึกษาในภาพรวมเฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนด
7 รอยละนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รอยละการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ

แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก

การรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบตาม

และการรักษานักศึกษาใหคงอยูในระบบจนจบ

หลักสูตร
รอยละ

40

5 พัฒนาหลักสูตรใหมเชิงบูรณาการศาสตรหลากหลาย
และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา

ระดับ B1 ตามเกณฑ CEFR
8

4 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และ

รอยละ

80

กําลังคนสูโลกแหงอนาคต
9

รอยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการระดับ 3.51 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

รอยละ

90

460,000

1,462,000

ตามหลักสูตร
5 โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบพลิกโฉม

2,410,700

-

2,410,700

เพื่อสรางกําลังคนสูอาชีพแหงโลกอนาคต

สําหรับผูเรียนทุกชวงวัยและเขาสูกระบวนการจัด
การศึกษาในระบบคลังหนวยกิตรองรับการผลิต

การศึกษาภายใน 1 ป

8,879,000

6 พัฒนาสมรรถนะอาจารยผูสอนใหสามารถจัดการ

6 โครงการพลิกโฉมการจัดการศึกษาดวยระบบ

965,000

965,000

คลังหนวยกิตสําหรับผูเรียนทุกชวยวัย
7 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของ

เรียนรูแบบ Blended Learning อยางมืออาชีพ

อาจารยผูสอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาใน

เพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษา

ยุคปกติวิถีใหม

1,046,700

-

1,046,700

ในยุคปกติวิถีใหม
7 พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตร

8 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในหลัก

ที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะใหมีสมรรถนะสูง

สูตรวิชาชีพเฉพาะใหมีสมรรถนะสูงสอดคลอง

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

480,000

480,000

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

หนวยนับ เปาหมาย

ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ
แผนงาน/งาน/โครงการหลัก
8 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรที่เนนการฝก
9 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรสหกิจศึกษาสูการเปน
ประสบการณใหสามารถจัดการศึกษาแบบ

หลักสูตร แบบ “Cooperative and Work

“Cooperative and Work Integrated

Integrated Education (CEWIE)”

เงินแผนดิน

งบประมาณ (ลานบาท)
เงินรายได
418,000

รวม
418,000

Education (CEWIE)” อยางเต็มรูปแบบ
9 พัฒนาทักษะทางวิชาการที่จําเปนเรงดวน

10 โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะทางดาน

เพื่อสงเสริมการเปนบัณฑิตพันธุใหม เปนพลเมืองดี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใหเปนสมรรถนะ

มีสมรรถนะการสื่อสารดีเยี่ยมพรอมปฏิบัติงานใน

ที่จําเปนสําหรับบัณฑิตพันธุใหม รองรับการ

อาชีพของโลกอนาคต

460,000

460,000

644,400

644,400

4,000,000

1,132,200

5,132,200

961,600

1,558,400

2,520,000

6,034,000

1,665,000

7,699,000

485,000

485,000

260,000

260,000

ปฏิบัติงานในอาชีพแหงโลกอนาคต
11 โครงการพัฒนาศูนยนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู

-

และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและ
ตางประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบหองสมุด
ของมหาวิทยาลัย
12 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค
13 โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผลลัพธ
การเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Outcome-based
education : OBE)
แผนงานพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. การผลิตและพัฒนา
วิชาชีพครู

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

10 รอยละของจํานวนนักศึกษาแรกเขาบรรลุเปาหมายตามแผนการรับ

รอยละ

100

10 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตครูให

นักศึกษาสาขาครุศาสตรบัณฑิต

วิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา

พรอมทํางานดวยวิชาการ วิชาชีพและทักษะใน
รอยละ

100

12 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

รอยละ

100

13 จํานวนโรงเรียนในทองถิ่นที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต

โรงเรียน

10

11 รอยละการจบการศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนการรับนักศึกษา
สาขาครุศาสตรบัณฑิต

14 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

ศตวรรษที่ 21
11 ยกระดับสมรรถนะ อาจารยสาขาวิชาชีพครู

15 โครงการพัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมดานการศึกษา

ใหมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางวิชาชีพ พัฒนา

ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนทองถิ่น

กระบวนการเรียนการสอนเนน การเรียนรูจากการ

ไปใชประโยชน

ปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียน
12 พัฒนากระบวนการเรียน การสอนเนนการ

16 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครู

เรียนรูจากการ ปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียน

500,000

-

500,000

400,000

-

400,000

สูความเปนเลิศ

13 ยกระดับการพัฒนา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
14

พัฒนาโรงเรียนสาธิตให เปนศูนยฝก ปฏิบัติการและ

17

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการ และการวิจัย
เปนตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถิ่น

การวิจัยเปนตนแบบ ใหกับโรงเรียนในทองถิ่น
15 พัฒนานวัตกรรมการวิจัย การเรียนการสอน
และระบบฐานขอมูลสนับสนุน เครือขายในทองถิ่น
16 ยกระดับการบริหารจัดการศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพครูใหสามารถเปนหนวยประสานงานโรงเรียน
แหลงฝกเครือขายใหมีมีประสิทธิภาพสูง

720,000

18. โครงการเตรียมความพรอมศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
สูความเปนเลิศ
19 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ

1,634,000

-

720,000
1,634,000

คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสําหรับ
ศตวรรษที่ 21
200,000

20 โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาไทย

200,000

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลอง
กับศตวรรษที่ 21
21 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
เครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก

3,500,000

-

3,500,000

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

4. การวิจัยและพัฒนา

4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นวัตกรรม

ไดรับการยอมรับ

14 จํานวนเงินรายไดจากงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก

ในระดับสากล

15 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ตอยอด

หนวยนับ เปาหมาย

ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน/งาน/โครงการหลัก

ลานบาท

25

17 พัฒนากลไกการสรางสรรคองคความรู

ชิ้น

10

และนวัตกรรมเพื่อเปนตนแบบ
18 สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร

รอยละ

5:1

สูเชิงพาณิชย
16 สัดสวนขอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร ในระดับชาติ

กลยุทธ

19 สงเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย
องคความรูและนวัตกรรมและใหมีการนําไปใช
ประโยชนและสื่อสารสังคม

5. นอมนําศาสตรพระราชา

17 จํานวนรายไดดานการบริการวิชาการ

ลานบาท

2

พัฒนาชุมชนตนแบบ

20 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและ
แกไขปญหาของทองถิ่นในดานสังคม เศรษฐกิจ

18 จัดอยูในจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย ดานมหาวิทยาลัยพัฒนา

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม
22 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีด

งบประมาณ (ลานบาท)
เงินรายได
1,664,900
199,800

รวม
1,664,900
199,800

ความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

เครือขายและหนวยวิจัยในทุกระดับ

ตอนานาชาติ

5. การพัฒนาทองถิ่น

เงินแผนดิน

อันดับ

10

รอยละ

≥15

23 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรือ

449,500

449,500

24 โครงการพัฒนางานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโดยใชชุมชน
เปนฐานเพื่อเพิ่มคุณคาและหรือมูลคาจากงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐและนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

299,700

299,700

25 โครงการจัดหารายไดจากงานวิจัยและนวัตกรรม

166,500

166,500

26 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารสู
ความเปนเลิศ

549,400

549,400

งานสรางสรรคที่มีผลกระทบในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

แผนงานพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
27 โครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ

26,374,800

-

26,374,800

6,500,000

6,500,000

28 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

1,468,300

1,468,300

29 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

1,500,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

14,606,500

14,606,500

300,000

300,000

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก)

สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนทองถิ่นยั่งยืน (Sustainable Community Development
University Rankings)
19 รายไดของประชาชนที่ เขารวมโครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 15 ตอป

เพื่อขยายตลาดภูมิปญญา
30 โครงการสรางอัตลักษณบัณฑิตวิศวกรสังคม
คนของพระราชา ขาของแผนดิน
31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
32 โครงการบริการเพื่อจัดหารายได
ตามแกนความสามารถหลัก(core competencies )

ยุทธศาสตร
6. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร

เปาประสงค
6. ระบบบริหารจัดการที่เปนเลิศ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

กลยุทธ

หนวยนับ เปาหมาย

ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน/งาน/โครงการหลัก

20 จํานวนองคความรู และนวัตกรรมที่ไดเผยแพร และนําไปใชประโยชน

ผลงาน

10

21 พัฒนาผูนํารุนสูรุนเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายองคกร

21 ระดับการยอมรับของทองถิ่นและสังคมตอภาพลักษณของ

ระดับ

4.5

22 สงเสริมความกาวหนาในสายวิชาชีพของบุคลากร

มหาวิทยาลัย
22 ผลการจัดอันดับ 1 ใน 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ

8

23 พัฒนาสูสถาบันแหงการเรียนรู

อันดับ

10

24 พัฒนาการสื่อสารและกระบวนการสรางภาพลักษณที่ดี

10

ตามยุทธศาสตร

36 โครงการผลิตสื่อเผยแพรชื่อเสียงและสรางการยอมรับ

ลานบาท

3

645,200

624,400

624,400

499,500

499,500

26 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

38 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

180,000

180,000

39 โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและจัดหารายได

180,000

180,000

40 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

900,000

900,000

832,400

832,400

16,649,700

57,937,500

เพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

แผนงานสํารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมภายใตยุทธศาสตรเดียวกัน

645,200

37 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยในกํากับ

ตามยุทธศาสตร

35 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

25 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล

27 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว
7. รายการสํารองฉุกเฉิน

717,100

ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
อันดับ

โปรงใสและมีธรรมาภิบาลกับสถานะ

7. รายการสํารองฉุกเฉิน

717,100

ในคุณภาพดานตางๆ ตลอดจนการเสริมสราง

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
25 รายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสินที่ไมใชการจัดการศึกษา

รวม
4,162,500
416,300

และการจัดการความรู

คุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
24 ผลการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของประเทศไทย

34 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ (ลานบาท)
เงินรายได
4,162,500
416,300

มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

Webometrics Ranking of World Universities
23 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 1 ใน 10 ของประเทศไทยในการประเมิน

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
33 โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ

เงินแผนดิน
-

41,287,800

ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แก้ไข ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ
ดร.กฤษฎา ตั้งชวาล

แผนงานสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
1) โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts

ดร.กฤษฎา ตั้งชวาล

วัตถุประสงค์
1. ปรับสถานภาพและยกระดับการรวมกลุ่มสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็น โรงเรียนการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และศิลปะการ
2. พัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมด้านอาหาร และการท่องเที่ยวเพื่อจําหน่าย
3. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนหรือการพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วดั
1. รายได้จากโครงการ/กิจกรรมตามยุทธโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

ล้านบาท

1.5

2. จํานวนผลผลิตด้านอาหาร และการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดรายได้

ชิ้น

10

3. จํานวนนวัตกรรมด้านอาหาร และการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดรายได้

ชิ้น

5

4. ร้อยละงานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์

ร้อยละ

15

5. หลักสูตรด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร

3

2) โครงการยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด้านอาหาร และการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ

ดร.กฤษฎา ตั้งชวาล

วัตถุประสงค์
1. มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติด้านอาหารและการท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวข้อง
2. ยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด้านอาหาร และการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
3. บุคลากรและนักศึกษาด้านอาหารและการท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวข้องที่ได้รับรางวัล/การยอมรับในระดับชาติ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ร้อยละ

95

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ร้อยละ

95

3. เป็นหน่วยประเมินสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหารและการท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวข้อง

สาขา

2

4. จํานวนบุคลากรและนักศึกษาด้านอาหารและการท่องเที่ยวหรือที่เกี่ยวข้องที่ได้รับรางวัล/การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

25

มาตรฐาน

1

คน

4

7. รางวัลจากการแข่งขันในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษาในหลักสูตรด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัล

5

8. ร้อยละนักศึกษาแรกเข้าตามแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ร้อยละ

100

9. ร้อยละการออกกลางคันในหลักสูตรด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ร้อยละ

3

10. ร้อยละการมีงานทําของนักศึกษาในหลักสูตรด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ร้อยละ

100

11. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของบัณฑิตในหลักสูตรด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าเฉลี่ย

4.00

12. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติในด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัล

5

5. มาตรฐานฝีมือแรงงาน/สมรรถนะวิชาชีพของสภาวิชาชีพ
6. จํานวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านอาหาร และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

3) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชื่อมโยง การทํางานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ AIC จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเกษตรอาหารปลอดภัย สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรับการรับรองมาตรฐาน เกษตรอาหารปลอดภัย
4. เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือถ่ายทอดองค์ความรู้
ตัวชี้วัด
เทคโนโลยี/นวัตกรรม

≥3

คน

300

3. จํานวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดความรู้

หน่วย

10

4. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการนํานักศึกษาลงไปปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้

วิชา

5

1. จํานวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้นและหรือถ่ายทอด
2. จํานวนผู้เข้าศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดความรู้

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบจนจบตามหลักสูตร

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบจนจบตามหลักสูตร
ตัวชี้วัด
1. ระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบจนจบตามหลักสูตร

ระบบ

1

2. ร้อยละการเพิ่มของนักศึกษาแรกเข้าจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

5) โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบพลิกโฉม เพื่อสร้างกําลังคนสู่อาชีพแห่งโลกอนาคต

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์หลากหลาย และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา
สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่และมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร

2

พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6) โครงการผลิกโฉมการจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตสําหรับผู้เรียนทุกช่วยวัย

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตรองรับการผลิตกําลังคนสู่โลกแห่งอนาคต
2. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนในระบบเครดิตแบงค์ การศึกษาตลอดชีวิต Res-kill Up-skill ต่อจํานวนนักศึกษา

ร้อยละ

5

2. จํานวนชุดวิชา หรือโมดูลการเรียนรู้ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตร

หลักสูตร

30

บริการวิชาการที่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต
7) โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่
ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)ในระดับที่ 1

คน

2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning

ร้อยละ

≥36
80

3. ร้อยละผู้สอนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์ UK PSF ระดับนานาชาติ

ร้อยละ

20

4. จํานวนหลักสูตรที่มีการใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม (Platform)
ตามมาตรฐานสากลสําหรับการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่

หลักสูตร

54

8) โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลัก สูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจํานวนนักศีกษาที่ถูกเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ

ร้อยละ

100

9) โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรสหกิจศึกษาสู่การเป็นหลักสูตร แบบ “Cooperative and Work Integrated Education (CEWIE)”

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
พัฒนามาตรฐานหลักสูตรที่เน้นการฝึกประสบการณ์ให้สามารถจัดการศึกษาแบบ “Cooperative and Work Integrated
Education (CEWIE)” อย่างเต็มรูปแบบ
ตัวชี้วัด
1. การเพิ่มขึ้นของหลักสูตรที่มีการร่วมมือการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work
Integrated Education : CWIE)

**เฉพาะหลักสูตรที่มีใบกํากับ

ร้อยละ

10

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

10) โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ให้เป็นสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รองรับ
การปฏิบัติงานในอาชีพแห่ง โลกอนาคต

ผู้รับผิดชอบ
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี
อ.วัชระ เย็นเปรม

วัตถุประสงค์
พัฒนาทักษะทางวิชาการที่จําเป็นเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมการเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นพลเมืองดี
มีสมรรถนะการสื่อสารดีเยี่ยมพร้อมปฏิบัติงานในอาชีพของโลกอนาคต
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้ร่วมโครงการที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ในระดับ A2

ร้อยละ

30

2. จํานวนผู้ร่วมโครงการที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ในระดับ B1

ร้อยละ

30

11) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและประเมินผลสัมฤทธิ์ศูนย์นวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้
2. เพื่อจัดหาสื่อและประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อการเรียนการสอนด้านเอกสาร หนังสือ ตําราทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จผลสัมฤทธิ์ศูนย์นวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้

ระดับ

4.00

2. ร้อยละของจัดหาและผลิตสื่อเพื่อจัดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

ร้อยละ

50

12) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาด้านคุณธรรมและจิตอาสา ด้านสุขภาวะ ภาวะผู้นํา ด้านทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการภาวะผู้นํา

ร้อยละ

80

2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการสุขภาวะ

ร้อยละ

80

3. จํานวนกิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรม

≥10

4. จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการประกวดกิจกรรมด้านนักศึกษา

รางวัล

≥2

5. ค่าเฉลี่ยนักศึกษาที่มีความรู้ด้าน digial literacy

ค่าเฉลี่ย

3.51

6. จํานวนรางวัลจากการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา

รางวัล

≥10

7. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะบัณฑิต

ค่าเฉลี่ย

3.51

8. จํานวนของนักศึกษา ที่สามารถเป็นผู้ประกอบการระหว่างศึกษา

คน

≥8

13) โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education :

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE)
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education)(ร้อยละหลักสูตร(OBE)เทียบ
กับหลักสูตรทั้งหมด

ร้อยละ

80

2. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้ร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ

รางวัล

≥10

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

ผู้รับผิดชอบ
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

แผนงานพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
14) โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมการรับรองปริญญาทางการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองปริญญา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ

ร้อยละ

60

2. ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นครูของครู

ร้อยละ

80

15) โครงการพัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมด้านการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
ยกระดับสมรรถนะอาจารย์สาขาวิชาชีพครูให้มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางวิชาชีพ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนกระบวนการเรียน การสอนเน้นการ เรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน

กระบวนการ

10

16) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครู สู่ความเป็นเลิศ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
1. ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครู สู่ความเป็นเลิศ
2. ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูตามกรอบ มคอ. และอัตลักษณ์ครูเพชรบุรี
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจํานวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 100

ร้อยละ

100

โครงการครูเพชรนวัตกร

2. ร้อยละของจํานวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 20

ร้อยละ

≥20

โครงการครูเพชรนวัตกร

3. ร้อยละของจํานวนบัณฑิตครูในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีงานทํา ร้อยละ 100

ร้อยละ

100

โครงการครูเพชรนวัตกร

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาครูและบัณฑิตครูได้รับการยอมรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนและฝึกสอน มากกว่าระดับ 4

ระดับ

≥4

โครงการครูเพชรนวัตกร

5. รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รายวิชา

2

ครูเพชรนวัตกร/โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระบบ

1

6. ระบบคลังข้อสอบออนไลน์เพื่อประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
17) โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ และการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
พัฒนาโรงเรียนสาธิตห็เป็รนศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบ ให้กับโรงเรียนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต ไปใช้ประโยชน์

โรงเรียน

10

2. จํานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์โดยโรงเรียนเครือข่าย

นวัตกรรม

>3

3. จํานวนโรงเรียนในท้องถิ่นมีการทํารูปแบบการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ประโยชน์

โรงเรียน

10

18) โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สู่ความเป็นเลิศ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
พัฒนานวัตกรรมการวิจัย การเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูลสนับสนุน เครือข่ายในทท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ

ระดับ

≥4

19) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสําหรับ ศตวรรษที่ 21

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาโดยจ้างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาประจํา
การ
2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาและ software โปรแกรมด้านภาษา
3. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าหรือเทียบเคียงสากล สําหรับใช้ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ อาจารย์
เจ้าหน้าที่
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program และพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่สากล
5. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ
ร้อยละ

2565
50

หลักสูตร/ สื่อ

2

ชุด

3

5. นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 50

ร้อยละ

50

6. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B2 ร้อยละ 50

ร้อยละ

50

7. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้ ร้อยละ 5

ร้อยละ

5

8. ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 25

ร้อยละ

25

9. รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รายวิชา

1

2. ร้อยละของนักศึกษาสาขาอื่นที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50
3. จํานวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อมหาวิทยาลัย จํานวน 2 หลักสูตร/ สื่อ
4. จํานวนชุดข้อสอบมาตรฐานตามแนว CEFR จํานวน 3 ชุด

20) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดแผนการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตามระดับชั้นปี
2. เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแยกตามระดับชั้นปี
3. เพื่อประเมินทักษะนักศึกษาด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศแยกตามระดับชั้นปี
ตัวชี้วัด
1. จํานวนแผนการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารเทศจําแนกตามระดับชั้นปี
2. ร้อยละผลการประเมินความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน

1

ร้อยละ

≥80

21) โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กด้านการอ่านออกเขียนได้
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 โรงเรียน

โรงเรียน

30

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

ร้อยละ

85

3. บุคลากรการศึกษาในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสอนแบบ Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
4. รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ
รายวิชา

80
3

5. มีชุดสื่อการสอนและมีบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาในการใช้ชุดสื่อการสอน

สื่อ/คน

10/120

6. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากสื่อส่งเสริมคุณธรรมไม่น้อยกว่า 600 คน

คน

600

7. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ไม่น้อยกว่า 600 คน

คน

600

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม
22) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านการวิจัยที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาชุดวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

คน

3

2. จํานวนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยหรือชุดวิจัยแบบ Matching Fund

ชุด

5

3. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุดวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

ชุด

5

4. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบเดี่ยวเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

โครงการ

40

5. ระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานวิจัย

ร้อยละ

5

23) โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิจัยสามารถเขียนบทความวิจัยหรือนํานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ระดับชาติ
2. เพื่อให้นักวิจัยสามารถเขียนบทความวิจัยหรือนํานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด :
1. จํานวนบทความวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่ถูกเผยแพร่ระดับชาติ

ชิ้น

100

2. จํานวนบทความวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่ถูกเผยแพร่ระดับ
นานาชาติ

ชิ้น

20

3. จํานวนนักวิจัยที่มีดัชนีบทความวิจัยที่มีค่า h-index = 3

คน

5
ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

24) โครงการพัฒนางานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าและหรือมูลค่าจากงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และนําไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือวรรณกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชน
2. เพื่อนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือวรรณกรรมไปจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัด :
1. ระดับผลกระทบของชุมชนที่นํางานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือวรรณกรรมไปใช้ประโยชน์ด้านการเพิ่มคุณค่าและ
2. สัดส่วนงานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือวรรณกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าและหรือมูลค่าต่อ ชุมชน :
มหาวิทยาลัย

ระดับ
สัดส่วน

4.00
6:4

3. จํานวนชิ้นงานที่ได้จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ชิ้น

30

4. จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ชิ้น

50

25) โครงการจัดหารายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเงินรายได้จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

ล้านบาท

25

2. จํานวนเงินรายได้จากการนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้หรืองานสร้างสรรค์จากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

ล้านบาท

10

26) โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

วัตถุประสงค์
สนับสนุนงานวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน, การพัฒนางานประจํา) และ
ให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน
2. ระดับผลสัมฤทธิ์จากการใช้งานวิจัยสถาบันไปใช้ประโยชน์ที่สะท้อนถึงคุณค่าและมูลค่าของงานวิจัย

ชิ้น

100

ระดับ

4.00

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

5. การพัฒนาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.พจนารถ บัวเขียว

แผนงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
27) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชน สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อบูรณาการการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน และครัวเรือน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ร้อยละ

2. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ไม่น้อยกว่า
2

รายวิชา

≥60
2

3. จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้ และร่วมพัฒนา/แก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ รวมทั้งสร้าง
คุณลักษณะ

ครัวเรือน

200

4. ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ≥ 15

ร้อยละ

≥ 15

5. รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รายวิชา

2

6. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

7. งานวิจัยที่บูรณาการสู่การทําโครงการ 1 โครงการ 1 งานวิจัย

โครงการ

1

8. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
หน้าที่
่
9. จํานวนหลักสูตรอบรมแกนนํ
าชุมชนส่งเสริมคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ ≥ 2 หลักสูตร

ร้อยละ

25

หลักสูตร

≥2

28) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชในจังหวัดเพชรบุรีให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จตามแผนอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ร้อยละ

80

2. จํานวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ชุมชน

2

3. จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ ที่รวบรวมเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

ชนิด

3

4. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริ

ผลิตภัณฑ์

3

5. จํานวนโรงเรียน/ องค์กรท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

หน่วยงาน

2

29) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้นสามารถส่งออกสู่ตลาดสากลได้
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้ทันสมัยและส่งออกสู่ตลาดสากลได้
3. เพื่อพัฒนาแผนการตลาด ส่งเสริมการขายและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

5

2. จํานวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดําเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น

องค์ความรู้

10

3. จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของ มรภ.ที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุน
องค์

ผลิตภัณฑ์

10

คน

250

รายวิชา

20

กลุ่ม

10

7. จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์

10

8. จํานวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จํานวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด

อัตลักษณ์

2

ศูนย์

2

10. รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รายวิชา

2

11. ระบบการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์
University as a Marketplace 3 ช่องทาง

ช่องทาง

3

แผน

4

4. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัดๆ ละ 125 คน
5. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จํานวน 2 รายวิชา ต่อผลิตภัณฑ์
6. จํานวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น 5 กลุ่ม ต่อจังหวัด

9. จํานวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น จังหวัดละ 1 แห่ง

12. แผนการตลาดที่ดําเนินการร่วมกับชุมชน จํานวน 4 แผน

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

30) โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ
ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาและทําประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2. เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้กับนักศึกษา
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม จํานวน 200 คน

คน

2,000

2. จํานวนบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม จํานวน 50 คน

คน

50

3. จํานวนโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติ
ต่าง ๆ จํานวน 1 โครงการ

โครงการ

9

4. จํานวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน จํานวน 1 องค์ความรู้/นวัตกรรม

องค์ความรู้/
นวัตกรรม

1

รายวิชา

8

5. รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
31) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
เพื่อน้อมนําแนวทางราชดําริสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
1. แผนการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 1 แผน

แผน

1

2. แนวทางทางการดําเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 1 ระบบ

ระบบ

1

3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 1 เล่ม

เล่ม

1

รางวัล

2

5. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) 5 เครือข่าย

เครือข่าย

5

6. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร

หลักสูตร

4

7. จํานวนคณะที่เข้าศึกษาดูงาน 10 คณะดูงาน

คณะดูงาน

10

8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จํานวน 1 กลุ่ม

กลุ่ม

1

9. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรในแปลงเกษตร จํานวน 4 ชนิด

ชนิด

4

10. รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รายวิชา

5

11. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

คน

500

13. เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 เครือข่าย (ระดับชาติ/นานาชาติ)

เครือข่าย

3

14. องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดงาน จํานวน 3 องค์ความรู้

องค์ความรู้

3

ชุมชน

5

16. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา จํานวน 10 กิจกรรม

กิจกรรม

10

17. รายได้จากการจัดหารายได้ 2,000,000 บาท

ล้านบาท

2

18. จํานวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา 3 ศูนย์เรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้

3

คน

2,000

องค์ความรู้

3

4.รางวัลที่ได้จากการเข้าประกวดในระดับภูมิภาค/ ชาติ/นานาชาติ 2 รางวัล

12. จํานวนผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 500 คน

15. จํานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา จํานวน 5 ชุมชน

19. จํานวนผู้เข้าชม ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
20. องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้
32) โครงการบริการเพื่อจัดหารายได้ตามแก่นความสามารถหลัก(core competencies )

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง และบริการวิชาการ ให้กับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ เช่น รับจ้างศึกษาและวิจัย การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ การให้บริการวิชาการ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น
ตัวชี้วัด
1. จํานวนรายได้ด้านการบริการวิชาการ

ล้านบาท

2

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
33) โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง และบริการวิชาการ ให้กับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ เช่น รับจ้างศึกษาและวิจัย การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ การให้บริการวิชาการ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น
ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นที่ได้รับการพัฒนา
2. จํานวนของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมการเป็นผู้บริหาร

ร้อยละ

80

คน

20

34) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่บุคลากร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ร้อยละ

80

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ร้อยละ

80

3. จํานวนผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

คน

35

4. ร้อยละบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ

ร้อยละ

≥70

35) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่การจัดอันดับในระดับสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้สามารถเข้าร่วมการจัดอันดับจากสถาบันการจัดอันดับทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนการจัดอันดับการเข้าร่วมจัดอันดับของสถาบันการจัดอันดับทั้งในและต่างประเทศ

สถาบัน

5

2. จํานวนองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ได้เผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์

ผลงาน

10

36) โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

ดร.เมธาวิน สาระยาน

วัตถุประสงค์
1. เผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลายสู่สังคมทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างการรับรู้
ตัวชี้วัด
1. ระดับการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ระดับ

4.5

37) โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อ.อนุชาติ บุญมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการโครงข่ายสาระสนเทศ,เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลที่จําเป็นต่อการประยุกต์ใช้เพื่อการทํางานและการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
1. ระดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการบริหารและจัดการเรียนการสอน

ระดับ

4.00

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล

ระดับ

4.00

38) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระดับ

4.00

39) โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

ดร.กฤษฎา ตั้งชวาล

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

ระดับ

4.00

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

2565

40) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าสู่การ
จัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ได้
ตัวชี้วัด
1. ระดับการยอมรับต่อผลงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ

5.00

2. ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metrics) (ในระดับประเทศ)

ลําดับ

≤20

แนวทาง

4

Kwh

5

- โครงการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ย แบบครบวงจร

โครงการ

≥1

- โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

โครงการ

≥1

- โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการนํามาใช้ประโยชน์

โครงการ

≥1

- โครงการนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ ในระบบฉีดน้ําสนามหญ้า /สวน

โครงการ

≥1

- มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรูณาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรม

≥12

- มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ที่จัดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการวิชาการ

กิจกรรม

≥5

3. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าสู่การจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric
ได้ดังนี้
ก) มีการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน
– ผลิตพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ข) มีการวางระบบการบริหารจัดการขยะทั้งในส่วนของขยะอินทรีย์และ ขยะอนินทรีย์

ค) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและการนําน้ําเสียกลับมาใช้ประโยชน์

ง) มีการบูรณาการกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน

รวมทั้งสิ้น

****สีแดง ตัวชี้วัด ตาม พรบ.ขาวคาดแดง
สีน้ําตาล ตัวชี้วัด กลางของ ทปอ. เพื่อเสนอของบประมาณจากสํานักงบประมาณ
สีฟ้า ตัวชี้วัด SCD เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สีดํา ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ)

