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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 64 – กันยายน 65)

งบประมาณทั้งสิ้น 756,251,800.00 บาท

เบิกจ่าย 596,063,967.97 บาท 78.82%

คงเหลือ 160,187,832.03 บาท 21.18%

งบประมาณทั้งสิ้น 644,509,300.00 บาท

เบิกจ่าย 499,565,470.33 บาท 77.51%

คงเหลือ 144,943,829.67 บาท 22.49%

งบประมาณทั้งสิ้น 18,749,100.00 บาท

เบิกจ่าย 17,239,807.70 บาท 91.95%

คงเหลือ 1,509,292.30 บาท 8.05%

งบประมาณทั้งสิ้น 57,937,500.00 บาท

เบิกจ่าย 36,016,338.29 บาท 62.16%

คงเหลือ 21,921,161.71 บาท 37.84%

ไตรมาส/งบประมาณรายจา่ย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 23 54 77 100

รายจ่ายประจ า 28 58 80 100

รายจ่ายลงทุน 8 40 65 100

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2565
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
รายจ่ายประจ า

งบประมาณ
รายจ่าย

ยุทธศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย
ตามภารกิจหลัก

งบประมาณทั้งสิ้น 30,938,300.00 บาท

เบิกจ่าย 24,738,239.48 บาท 79.96%

คงเหลือ 6,200,060.52 บาท 20.04%

งบประมาณ
หน่วยงานจัดต้ัง

ภายใน

งบประมาณทั้งสิ้น 4,117,600.00 บาท

เบิกจ่าย 3,382,634.60 บาท 82.15%

คงเหลือ 734,965.40 บาท 17.85%

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณเหลือจ่ายจากจากรายจ่ายตามยทุธศาสตร์ และรายจ่ายหน่วยงานจัดตัง้
ภายใน เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณปูโภค (ค่าไฟฟ้า)

จ านวน 15,121,477.57 บาท
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สรุปรายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 64 – กันยายน 65) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
-------------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตาม

ยุทธศาสตร์) เป็นไปตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น 

เ พ่ือให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กองนโยบายและแผน                
จึงได้จัดท ารายงานผลดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 4 ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 756,251,800.00 บาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 622,200,100 บาท และเงินรายได้ จ านวน 134,051,700 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 
จ านวน 596,063,967.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.82 
 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
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2. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า (งบบุคลากร งบด าเนินการ และงบลงทุน) 

 
 

3. การเบิกจ่ายการด าเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน 

 
5. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
สร้างความโดดเด่น
ด้านอาหารและการ

ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ผลิตและพัฒนา

วิชาชีพครู

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหาร

จัดสรร 1,664,900.00 15,539,000.00 7,699,000.00 1,664,900.00 26,374,800.00 4,162,500.00

เบิกจ่าย 1,038,762.78 8,166,634.23 3,734,619.74 990,353.64 18,723,070.85 3,362,897.05
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ

1 รายจ่ายประจ า 577,036,100.00 437,955,100.00 75.90 139,081,000.00 67,473,200.00 61,610,370.33 91.31 5,862,829.67 644,509,300.00 499,565,470.33 77.51 144,943,829.67

1.1 งบบุคลากร 284,543,300.00 284,543,300.00 100.00 0.00 23,567,491.00 23,567,490.12 100.00 0.88 308,110,791.00 308,110,790.12 100.00 0.88

1.2 งบด าเนินงาน 16,199,757.00 16,199,757.00 100.00 0.00 43,905,709.00 38,042,880.21 86.65 5,862,828.79 60,105,466.00 54,242,637.21 90.25 5,862,828.79

1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง) 276,293,043.00 137,212,043.00 49.66 139,081,000.00 -                     -                     -         -                     276,293,043.00 137,212,043.00 49.66 139,081,000.00

2 รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน -                  -                  -        -                   18,749,100.00 17,239,807.70 91.95 1,509,292.30 18,749,100.00 17,239,807.70 91.95 1,509,292.30

1 คณะครุศาสตร์                      -   -                    -         -                               929,100.00           713,508.92 76.80 215,591.08 929,100.00 713,508.92 76.80 215,591.08

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                      -   -                    -         -                               940,600.00 830,497.19 88.29 110,102.81 940,600.00 830,497.19 88.29 110,102.81

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      -   -                    -         -                               913,200.00           797,136.01 87.29 116,063.99 913,200.00 797,136.01 87.29 116,063.99

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      -                        -   -         -                             1,311,300.00         1,290,256.93 98.40 21,043.07 1,311,300.00 1,290,256.93 98.40 21,043.07

5 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ                      -   -                    -         -                               575,200.00 507,168.86 88.17 68,031.14 575,200.00 507,168.86 88.17 68,031.14

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      -                        -   -         -                             3,903,400.00         3,724,650.61 95.42 178,749.39 3,903,400.00 3,724,650.61 95.42 178,749.39

7 คณะวิทยาการจัดการ                      -                        -   -         -                             1,267,000.00         1,228,007.92 96.92 38,992.08 1,267,000.00 1,228,007.92 96.92 38,992.08

8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      -                        -   -         -                             1,409,700.00         1,292,720.33 91.70 116,979.67 1,409,700.00 1,292,720.33 91.70 116,979.67

9 ส านักงานอธิการบดี                      -                        -   -         -                             5,649,400.00         5,224,222.40 92.47 425,177.60 5,649,400.00 5,224,222.40 92.47 425,177.60

10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                      -                        -   -         -                               751,900.00           651,041.30 86.59 100,858.70 751,900.00 651,041.30 86.59 100,858.70

11) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                      -                        -   -         -                               824,100.00           732,265.27 88.86 91,834.73 824,100.00 732,265.27 88.86 91,834.73

12 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                      -                        -   -         -                               274,200.00           248,331.96 90.57 25,868.04 274,200.00 248,331.96 90.57 25,868.04

3 รายจ่ายหน่วยงานจัดต้ังภายใน 3,876,200.00 2,877,304.69 74.23 998,895.31 27,062,100.00 21,860,934.79 80.78 5,201,165.21 30,938,300.00 24,738,239.48 79.96 6,200,060.52

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์        1,834,000.00 1,162,804.43 63.40 671,195.57       19,220,600.00 16,078,500.92 83.65 3,142,099.08 21,054,600.00 17,241,305.35 81.89 3,813,294.65

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        2,042,200.00 1,714,500.26 83.95 327,699.74         7,841,500.00 5,782,433.87 73.74 2,059,066.13 9,883,700.00 7,496,934.13 75.85 2,386,765.87

4 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 41,287,800.00 27,165,217.74 65.79 14,122,582.26 16,649,700.00 8,851,120.55 53.16 6,966,179.45 57,937,500.00 36,016,338.29 62.16 21,921,161.71

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเท่ียว 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664,900.00 1,038,762.78 62.39 626,137.22 1,664,900.00 1,038,762.78 62.39 626,137.22

1 โครงการจัดต้ัง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts 0.00 0.00 0.00 0.00 648,700.00 97,280.00 15.00 551,420.00 648,700.00 97,280.00 15.00 551,420.00

2 โครงการยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด้านอาหารและการท่องเท่ียวระดับชาติและ

นานาชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 558,282.78 93.05 41,717.22 600,000.00 558,282.78 93.05 41,717.22

3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 416,200.00 383,200.00 92.07 33,000.00 416,200.00 383,200.00 92.07 33,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 8,879,000.00 5,481,277.75 61.73 3,397,722.25 6,660,000.00 2,685,356.48 40.32 3,974,643.52 15,539,000.00 8,166,634.23 52.56 7,372,365.77

4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่

ในระบบจนจบตามหลักสูตร

718,000.00 525,898.80 73.24 192,101.20         1,002,000.00 281,856.00 28.13           720,144.00        1,720,000.00 807,754.80 46.96           912,245.20

5 โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบพลิกโฉม เพ่ือสร้างก าลังคนสู่อาชีพแห่งโลกอนาคต        2,152,700.00          484,043.80 22.49         1,668,656.20                       -                         -             -                         -          2,152,700.00 484,043.80 22.49 1,668,656.20

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม (บาท)

หนา้ที ่1



ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม (บาท)

6 โครงการพลิกโฉมการจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนทุกช่วยวัย -                    -                    -         -                     965,000.00 222,899.00 23.10 742,101.00 965,000.00 222,899.00 23.10 742,101.00

7 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรเพ่ือปฏิรูป

การจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่

1,046,700.00 700,010.77 66.88 346,689.23 -                     -                     -         -                     1,046,700.00 700,010.77 66.88 346,689.23

8 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูง

สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

-                    -                    -         -                     480,000.00 352,766.80 73.49 127,233.20 480,000.00 352,766.80 73.49 127,233.20

9 โครงการขับเคล่ือนหลักสูตรสหกิจศึกษาสู่การเป็นหลักสูตร แบบ “Cooperative and 

Work Integrated  Education (CEWIE)”

-                    -                    -         -                     418,000.00 33,958.00 8.12 384,042.00 418,000.00 33,958.00 8.12 384,042.00

10 โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ให้เป็น

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับบัณฑิตพันธ์ุใหม่ รองรับการปฏิบัติงานในอาชีพแห่งโลกอนาคต

-                    -                    -         -                     460,000.00 60,000.00 13.04 400,000.00 460,000.00 60,000.00 13.04 400,000.00

11 โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตส่ือการเรียนรู้ และจัดหาส่ือการเรียนการสอนท้ังใน

และต่างประเทศท่ีถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

-                    -                    -         -                     644,400.00 632,452.68 98.15 11,947.32 644,400.00 632,452.68 98.15 11,947.32

12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 4,000,000.00 3,239,436.38 80.99 760,563.62 1,132,200.00 481,710.00 42.55 650,490.00 5,132,200.00 3,721,146.38 72.51 1,411,053.62

13 โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และ

สมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE)

961,600.00 531,888.00 55.31 429,712.00 1,558,400.00 619,714.00 39.77 938,686.00 2,520,000.00 1,151,602.00 45.70 1,368,398.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 6,034,000.00 2,960,869.14 49.07 3,073,130.86 1,665,000.00 773,750.60 46.47 891,249.40 7,699,000.00 3,734,619.74 48.51 3,964,380.26

14 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือการรับรองปริญญา 0.00 0.00 0.00 0.00 485,000.00 194,550.60 40.11 290,449.40 485,000.00 194,550.60 40.11 290,449.40

15 โครงการพัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนท้องถ่ิน 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 196,740.00 75.67 63,260.00 260,000.00 196,740.00 75.67 63,260.00

16 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 660,000.00 600,854.00 91.04 59,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 600,854.00 91.04 59,146.00

17 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยเปนตนแบบใหกับ

โรงเรียนในทองถ่ิน

240,000.00 94,306.50 39.29 145,693.50 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 94,306.50 39.29 145,693.50

18 โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนใน

ท้องถ่ิน

0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 282,460.00 39.23 437,540.00 720,000.00 282,460.00 39.23 437,540.00

19 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏส าหรับศตวรรษท่ี 21

1,634,000.00 1,283,594.00 78.56 350,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634,000.00 1,283,594.00 78.56 350,406.00

20 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้อง

กับศตวรรษท่ี 21

0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 100,000.00 50.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 50.00 100,000.00

21 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 3,500,000.00 982,114.64 28.06 2,517,885.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 982,114.64 28.06 2,517,885.36

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664,900.00 990,353.64 59.48 674,546.36 1,664,900.00 990,353.64 59.48 674,546.36

22 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุก

ระดับ

0.00 0.00 0.00 0.00 199,800.00 162,385.64 81.27 37,414.36 199,800.00 162,385.64 81.27 37,414.36

23 โครงการการขับเคล่ือนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีผลกระทบใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 449,500.00 372,800.00 82.94 76,700.00 449,500.00 372,800.00 82.94 76,700.00

24 โครงการพัฒนางานวิจัยและหรือนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือเพ่ิม

คุณค่าและหรือมูลค่าจากงานวิจัยและหรือนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และน าไปจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา

0.00 0.00 0.00 0.00 299,700.00 232,970.00 77.73 66,730.00 299,700.00 232,970.00 77.73 66,730.00

25 โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารสู่อนาคต 0.00 0.00 0.00 0.00 715,900.00 222,198.00 31.04 493,702.00 715,900.00 222,198.00 31.04 493,702.00

หนา้ที ่2



ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ต้ัง เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) รวม (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาท้องถ่ิน 26,374,800.00 18,723,070.85 70.99 7,651,729.15 0.00 0.00 0.00 0.00 26,374,800.00 18,723,070.85 70.99 7,651,729.15

26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 6,500,000.00 3,077,943.27 47.35 3,422,056.73 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 3,077,943.27 47.35 3,422,056.73

27 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 1,468,300.00 912,680.17 62.16 555,619.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,468,300.00 912,680.17 62.16 555,619.83

28 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา 1,500,000.00 1,141,824.00 76.12 358,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,141,824.00 76.12 358,176.00

29 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 2,000,000.00 1,878,657.00 93.93 121,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,878,657.00 93.93 121,343.00

30 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14,606,500.00 11,711,966.41 80.18 2,894,533.59 0.00 0.00 0.00 0.00 14,606,500.00 11,711,966.41 80.18 2,894,533.59

31 โครงการบริการเพ่ือจัดหารายได้ ตามแก่นความสามารถหลัก (core competencies ) 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 4,162,500.00 3,362,897.05 80.79 799,602.95 4,162,500.00 3,362,897.05 80.79 799,602.95

32 โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 416,300.00 179,960.00 43.23 236,340.00 416,300.00 179,960.00 43.23 236,340.00

33 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21 0.00 0.00 0.00 0.00 717,100.00 666,568.00 92.95 50,532.00 717,100.00 666,568.00 92.95 50,532.00

34 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่การจัดอันดับใน

ระดับสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

0.00 0.00 0.00 0.00 645,200.00 496,354.00 76.93 148,846.00 645,200.00 496,354.00 76.93 148,846.00

35 โครงการผลิตส่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆ ตลอดจนการ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย

0.00 0.00 0.00 0.00 624,400.00 623,432.00 99.84 968.00 624,400.00 623,432.00 99.84 968.00

36 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00 0.00 0.00 0.00 499,500.00 499,000.00 99.90 500.00 499,500.00 499,000.00 99.90 500.00

37 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพ่ือรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 20,000.00 11.11 160,000.00 180,000.00 20,000.00 11.11 160,000.00

38 โครงการจัดต้ังส านักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00

39 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 877,583.05 97.51 22,416.95 900,000.00 877,583.05 97.51 22,416.95

รายการส ารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 832,400.00 0.00 0.00 832,400.00 832,400.00 0.00 0.00 832,400.00

งบด าเนินงาน 15,121,477.57 *** 15,121,477.57 ***

5 รายการค่าใช้จ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,117,600.00 3,382,634.60 82.15 734,965.40 4,117,600.00 3,382,634.60 82.15 734,965.40

622,200,100.00 483,119,100.00 77.65 139,081,000.00 134,051,700.00 112,944,867.97 84.25 21,106,832.03 756,251,800.00 596,063,967.97 78.82 160,187,832.03รวมท้ังส้ิน

*** น าเงินคงเหลือจากรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและรายจ่ายหน่วยงานจัดต้ังภายใน เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ในช่วงส้ินปีงบประมาณ

หนา้ที ่3



 

 

- ภาคผนวก 3 - 

 

 



1 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความโดดเดน่ด้านอาหารและการท่องเทีย่ว 
โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts 
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (6508000024) / 100,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อบริหารจัดการและสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ต้นแบบ
เกษตรปลอดภัยและนวัตกรรม 
สถาบันเกลือทะเลไทย ในการผลิต
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร 
ตลอดจนผู้ประกอบการเกษตร 4.0 

    1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ต่ ากวา่ 5 ครั้ง ผลการ
ด าเนินการ มากกว่า 5 ครั้ง 
2. จ านวนผู้เข้ารับการถา่ยทอดเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า เปา้หมาย 
100 คน ผลการดเนินงาน มากกว่า 100 คน 
3. ระบบการท างานบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี ผลการ
ด าเนินงาน จ านวน มากกว่า 1 ภาคี 
 

100,000.00 97,280.00 ตามที่ได้มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมกันมือการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงรัฐบาลให้ความส าคัญภาค
การเกษตร โดยมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาปากทอ้งและสร้าง
รายได้ให้ประชาชน ส าหรับพธิีลงนามบนัทึกความร่วมกันมือ
ดังกล่าวจะเป็นการลงนามร่วมกันระหวา่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กับ 12 มหาวิทยาลยัและ 2 ศูนย์ความเป็นเลิศที่ผ่าน
การคัดเลือก ภายใต้รูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ และ
จะเป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกนัใน 6 ภาคี คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน โดย
มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อพัฒนาขดีความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง
สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์
นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร และเป็นศูนย์อบรมบ่ม
เพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young 
Smart Farmer ในแต่ละจังหวัดตลอดจนผลักดันงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน 
การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ศูนย์ต้นแบบ
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรีที่ได้จัด
ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี ประกอบดว้ย 1) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร ได้แก ่สถาบันเกลอืทะเลไทย และ 2) ศูนยว์ิจัย 
ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี และนวตักรรมทางการเกษตร 
ได้แก่ ศูนย์ต้นแบบเกษตรปลอดภยัและนวัตกรรม 
ผลการด าเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเกษตรและ
สร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตร ร่วมสืบสานและยกระดบัพิธีท า
ขวัญเกลือและพิธีเปิดงานถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือ
ทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ าป ี
2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลฤกษ์งามยามดีเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจสู่ผลผลิตที่สมบูรณ์ต่อยอดด้วยมาตรฐานและคุณภาพ
ใหม่ (มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หลากหลายสร้าง Story สร้างแบรนด์ด้วยการตลาดยุคดิจิทัล 
ศูนย์ความเป็นเลิศเกลือทะเลไทยมหาวทิยาลัยราชขภฏั
เพชรบุรีได้ท างานบูรณาการเชื่อมโยงการท างานกับ AIC ใน
หลายมิติ โดยมีจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากแหล่งภายนอกในการบูรณาการท างานร่วมกันจ านวน 1 
โครงการ คือ “โครงการศึกษาข้อมูลเพือ่จัดท าเกณฑ์การ

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาทั้งหมด ได้แก่  
1.  การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานการเกษตร (GAP/PGS/อินทรีย์) 
โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม พัฒนา
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ระบบการ
จัดการน้ าที่ดี พัฒนาระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและลดความเส่ียง 
2. การวิจยัและนวัตกรรมทางการเกษตร 
ส่งเสริมให้มีการวิจัยนวัตกรรมเกษตรท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาด มี
ระบบฐานข้อมูลศูนยก์ลางการบริการด้าน
เกลือทะเล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ข้อมูลด้านต้นทุน 
3. การตลาด มีกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด E - 
COMMERCE ให้สอดคล้องกับยุควิถีใหม่
และระบบการขนส่ง สร้างแบรนด์ และอัต
ลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับสนิค้า 
การเก็บรักษาและการยืดอายุสินค้า บูรณา
การกับท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
4. การบ่มเพาะการเกษตรและพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสถาบันการเกษตร บุคลากร 
อาสาสมัครเกษตร ปราชญ์เกษตร SMART 
FARMER และ YOUNG SMART FARMER 
สร้างเครือข่าย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรที่สามารถถา่ยทอดองค์
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพและสามารถ
ก่อให้เกิดการสืบสานต่อยอดให้กับคนรุ่น
ใหม่ได้น าผลงานการด าเนินงานส่งเข้า
ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ ศูนย์ AIC 
สมรรถนะสูงระดับประเทศ เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2565  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตเกลือทะเลเพือ่การบริโภค”  โดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ และด าเนินกิจกรรมร่วมจัดนิทรรศการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานวันเร่ิมฤดูกาลเก็บเกี่ยวจ านวน 5 
อ าเภอ ได้แก่ อ.บา้นแหลม อ.ชะอ า อ.เขาย้อย อ.เมือง อ.บ้าน
ลาด นวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละน าไปใช้คือ สูตรปุ๋ย
ขี้แดดนาเกลือส าหรับไม้ผล และ สูตรปุย๋ขี้แดดนาเกลือส าหรับ
ไม้ดอก เกษตรกรอ าเภอบา้นแหลม อ าเภอชะอ า อ าเภอเขา
ย้อย  

โครงการที่ 2 โครงการยกระดบัสมรรถนะมาตรฐานดา้นอาหาร และการท่องเที่ยวระดบัชาตแิละนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาหารระดับชาตแิละนานาชาติ (65C1000002) / 22,240.00 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 1 

กิจกรรมพัฒนาทกัษะวิชาชีพดา้น
อาหารระดับชาติและนานาชาต ิ
(2021 Potatoes USA Young 
Chef training and Competition) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้าน
อาหารของนักศึกษาและอาจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการ
ประกอบอาหาร  
2. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบอาหาร 

1. นักศึกษาได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมแข่งขัน 

2. มหาวิทยาลัยมี
ชื่อเสียงและเป็นที่

ยอมรับ 

1. นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการ

แข่งขันมาประยกุต์ใช้ใน
การเรียนการสอนให้

ห้องเรียนได้ 
2. มหาวิทยาลัยปรับ

รูปแบบการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับการ

แข่งขัน 

1. เชิงปริมาณ  
1) จ านวนรายการแข่งขัน เปา้หมาย 1 รายการ ผลการ
ด าเนินงาน 1 รายการ 
2) จ านวนผู้เขา้แข่งขัน เปา้หมาย 1 ทีม ผลการด าเนินงาน 1 
ทีม 
 
2. เชิงคุณภาพ  
1) จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับ เป้าหมาย 1 รางวัล ผลการ
ด าเนินงาน  1 รางวัล 
2) จ านวนนกัศึกษาที่ได้รับรางวัล เทียบจากจ านวนนกัศึกษาที่
ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 100 
3) นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เป้าหมาย 1 
รางวัล ผลการด าเนินงาน 0 รางวัล 
 
3. เชิงเวลา  
1) กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 1 ผลการด าเนินงาน  ไตรมาส 1 
 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 83.33  

22240.00 22240.00 ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันท าอาหาร 2021 Potatoes 
USA Young Chef Training and Competition จากทีมเข้า
ร่วมแข่งขันทั่วประเทศ รวม 18 ทีม โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากมัน
ฝรั่ง Potatoes USA-Thailand ในธีมอาหารแบบ Canapes 

1. นักศึกษาได้ฝึกการวางแผนและบริหาร
จัดการกับเวลาให้เพียงพอกับการแข่งขนั 
2. นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์เฉพาะหน้าได ้
3. นักศึกษาสามารถน าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รบัจาก
การแข่งขันมาปรับปรุงละพัฒนาทักษะ
ให้กับตนเองและเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้ 

1. การเบิกจา่ย
งบประมาณไม่
เพียงพอ 
2. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือ
โคโรน่า-2019 
3. ระยะเวลาในการ
ฝึกซ้อมน้อยเกินไป 

  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทกัษะวิชาการดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรมเพื่อการแข่งขัน (6537000003) / 138,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
                   
กิจกรรมที่ 3 ฝกึปฏิบัตกิารด้านการท่องเท่ียวตามเส้นทางการท่องเท่ียวของกรมการท่องเท่ียว (6537000004)  / 60,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3 
                    
กิจกรรมที่ 4 การอบรมและทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานแผนกบรกิารอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 (6539000004) / 60,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3-4 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 5 ฝกึปฏิบัตกิารเส้นทางท่องเที่ยวตามระเบยีบกรมการท่องเท่ียวเพือ่การรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์อาชีพ (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการระหวา่งประเทศ) (6539000005) / 60,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3  
                    
กิจกรรมที่ 6 การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) (6508000035) / 30,000 บาท / คณะเทคโนโลยกีารเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3 
 1. เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับปริญญา
บัณฑิต ครั้งที่ 7 
 2. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ด้านอาหารและการเกษตรของ
นักศึกษา 

    1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้รับการเผยแพร่ เปา้หมาย 12 เร่ือง ผลการ
ด าเนินงาน เกษตรศาสตร์จ านวน 2 เร่ืองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จ านวน 3 เร่ือง สัตวศาสตร์จ านวน 1 เร่ือง รวมเป็น 6 เร่ือง 
ปัญหา/อุปสรรค ความคลาดเคลื่อนในการประสานงานส่งตัว
บทความ 
2. จ านวนวัตกรรมที่ได้รับการเข้าแข่งขนั เป้าหมาย 2 เร่ือง ผล
การด าเนินงาน 1. นวัตกรรมแปลงผักยกโต๊ะอัจฉริยะ2. เครื่อง
ให้อาหารสุนัข 3. การศึกษาประสิทธิภาพชนิดของกระดาษ
เก็บเลือดส าหรับคัดแยกเพศนกต่อประสิทธิภาพการเพิ่ม
ปริมาณสารพันธุกรรม 
3. จ านวนนกัศึกษาและอาจารย์ที่เขา้ร่วมกิจกรรม เป้าหมาย 
20 คน ผลการด าเนินงาน นักศึกษาจ านวน19 คนอาจารย์
จ านวน 17 คน  รวมทั้งสิ้น 36 คน  

30,000.00 29,999.80 จากผลการด าเนินที่เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 การแข่งขัน
ทั้งหมด 3 รายได้แก ่1. การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
และปากเปลา่  โดยทางคณะได้น าเสนอผลงานวิจับแบบปาก
เปล่าทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 3 สาขา จ านวนบทความ 6 บทความ   
2. การแข่งขันประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางการ
เกษตรซ่ึงทางคณะได้ส่งเข้าร่วมจ านวน 3 นวัตกรรม และได้
รางวัลชมเชยจ านวน 1 รางวัล  ได้แก่เครื่องให้อาหารสุนัข  3. 
การประกวดพูดส่งเสริมทางการเกษตร  ซ่ึงทางคณะได้ส่ง
นักศึกษาเข้ารว่มจ านวน 2 คน และได้รับรางวัลชมเชยจ านวน 
1 รางวัล จากเร่ือง “BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้าน
การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม”.  รวมรางวัลที่ได้จ านวน 2 
รางวัล จากที่ตั้งเป้าหมายไว้จ านวน 1 รางวัล และในปหีน้าจะ
พัฒนาทักษะและความสามารถ  รวมถึงความพร้อมของ
นักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และสามารได้รับรางวัลที่สูง และเพิ่ม
มากขึ้นได้  

การพัฒนางานวิจัยที่มีความละเอยีด และ
ลึกซึ้งในเชิงวิชาการที่มากขึ้น  และ
ความก้าวหนา้ และทันสมยัของเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในการเรียนการสอนการวิจยัของแต่
ละศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยตา่งๆที่เข้า
ร่วมมีการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้น และศาสตร์
ทางด้านการพูด และการน าเสนอที่ต้อง
พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้จากการ
แข่งขันในครั้งนี้ 

จ านวนอปุกรณ์และ
เครื่องมือสื่อสารใน
การเข้าร่วมประชุมไม่
เพียงพอและไม่
ทันสมัย  ประอบกบั
ระบบไฟฟ้ามี่ไม่
เสถียรของคณะ เป็น
อุปสรรคอย่างมาก
ส าหรับการน าเสนอ
ผลงานในครั้งนี้...
นอกจากนี้นักศึกษา
บางส่วนเพิ่งกลับ 
และบางส่วนเพิ่งไป
ฝึกงานจึงมีปัญหา
ด้านนักศึกษาที่เขา้
ร่วมงาน  ทีย่ังขาด
การฝึกซ้อมและ
เตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ 

จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมส าหรับ
การแข่งขันในคราว
หน้าเนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี 
และจะมีความเข้มข้น 
และแข่งขันสูงขึ้นทุก
ป ี

กิจกรรมที่ 7 การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี / 101,600 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 3-4 
          
กิจกรรมที่ 8 การแข่งขันทกัษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาค (65C1000005) / 137,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 4 
          
กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร (65C1000006) / 23,200 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 4 
          
กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2022 (6563000005) / 30,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 4 
          
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ารเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 3 / 416,200 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 1-2-3 
1.เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมสู่ชุมชน 
2. เพื่อเป็นต้นแบบ แหล่งวัตถุดิบ 
และปัจจยัในการผลิตสินค้าเกษตร
ส าหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษาและผู้ที่
สนใจ 

    1. เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น หรอืเทคโนโลยีที่มีการ
ถ่ายทอด เป้าหมาย 3 เทคโนโลยี/นวัตกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 5 เทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีระบบน้ าอจัฉริยะบน
โต๊ะปลูกผัก 2. เทคโนโลยีระบบน้ าอัตโนมัติ 3. นวัตกรรมการ
เคลือบผิวไข่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่สด 4. เทคโนโลยีการ
จัดการน้ าเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตกล้วยหอมทอง 5. 
เทคโนโลยีการจัดการด้านอาหาร และน้ าเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตสัตว์น้ า 
2. สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคไม่น้อยกว่า 
เป้าหมาย 5 ชนิด ผลการด าเนินงาน 32 ชนิด จ านวน 32 ชนิด
กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เบเบี้คอส คอส เรดคอส เรดบัตตาเวีย บัต

416,200.00 261,140.00 ผลการด าเนินงาน งานบริหารจัดการและการพัฒนางาน
กายภาพศูนย ์
การด าเนินงานภายใต้โครงการ งานบรหิารจัดการและการ
พัฒนางานกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 26 โครงการย่อย ดังนี ้
1. โครงการจ้างเหมาขนยา้ยเครื่องผสมอาหารสัตวแ์นวตั้ง  
งบประมาณ 30,000 บาท  
2. การจัดซ้ือปั๊มน้ าและเครื่องตัดหญ้าเพื่อพัฒนางานกายภาพ
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 97,400 บาท 
3. ปรับพื้นที่ยริเวณคอกแพะ คอกววั และคอกหมูของฟาร์ม
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เตอร์เฮด ฟิลเล่ เคล ผักกาดหอมอิตาลี เบบี้กวางตุ้ง ต้นกล้าผกั 
ผักบุ้ง ต้นหอม ผกัชี  กุยชา่ย กวางตุ้ง คะน้า กระเจี๊ยบเขยีว 
กล้วยน้ าหวา้ชะอม  มะเขือ พรกิ กระเพรา  ขา่ ตะไคร ้
มะละกอ กล้วยหอมทอง ฝรั่ง ปลากะพง และปลาสลิด 
3. จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน/การใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ 
หรือรับการถา่ยทอด เป้าหมาย 300 คน เป้าหมาย มากกว่า 
300 คน 
4.  รายได้จากการจ าหนา่ยผลผลิต เป้าหมาย 63,500 บาท 
ผลการด าเนินงาน 60,388 บาท 
5.  จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน/การใช้ประโยชนจ์าก
ศูนย์เรียนรู้ฯ หรือรับการถา่ยทอด เป้าหมาย 10 หน่วย ผลการ
ด าเนินงาน 12 หน่วย 1. กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตร
ดอนขุนห้วย จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2. โรงเรียน
บ้านซับโศก จ.ลพบุรี  3. นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฎเพชรบุรี 4. สวทช.   5. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต าบล
กลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบรุี 6. กลุ่มสมาชิก โคก 
หนอง นา จังหวัดเพชรบุรี  7. กลุ่มคณะครูโรงเรียนราชบุรี  8. 
กิจกรรม Field day ศูนย์ 9. โรงเรียนบ้านห้วยไคร ้ 10. กลุ่ม
เกษตรกร ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
11. เกษตรอ าเภอชะอ า12. ต ารวจตระเวนชายแดน 
6. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการน านักศึกษาลงไปปฏิบัติใน
ศูนย์เรียนรู้ฯ เป้าหมาย 5 วิชา ผลการด าเนินงาน 23 วิชา 1. 
วิชาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 2. วิชาปัญหาพิเศษ
ทางการเกษตร 3. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 4. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีเกษตรศาสตร์ 3 5. 
การผลิตไม้ผล 6. วิชาการผลิตสัตว์ปีก  7. หลักการผลิตสัตว ์ 
8. ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์  9.การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากสัตว ์ 10.การงานอาชีพ (สาธิต ม.2 และ ม.6) 11. ศาสตร์
พระราชา 12. การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13. การพัฒนาและการจัดการ
โครงการในงานพัฒนาชุมชน  14. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการทรัพยากรการเกษตร 15. การผลิตไม้ผล  16.โภชน
ศาสตร์สัตว์น้ า 17.การจัดการฟาร์ม   18. ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ 1 ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ 19. วิชาการแพทย์
พื้นบ้านไทยและการแพทย์พื้นบ้านเพชรบุรี 20. วิชาเภสัช
กรรมไทย 2 21 วิชา เภสัชกรรมไทย 4 22. การผลิตเห็ด  23. 
ปัญหาพิเศษทางเกษตร 
7. ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ที่ได้จากการศึกษาในศูนย์ฯอยา่งน้อย 
เป้าหมาย 3 บทความ ผลการด าเนินงาน 4 ครั้ง 4 บทความ 1. 
เร่ือง “นวัตกรรมแปลงผักยกโต๊ะอัจฉริยะ” น าเสนอ การ
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ในการประชุม
วิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ วันที ่3 เมษายน 2565 2. 
Compensatory growth response with switching 

สัตวศาสตร์เดิม เพื่อด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ 75,800 บาท 
4. โครงการขุดลอกวัชพืชและเสริมคันดินบริเวณบ่อน้ าในศูนย์
เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 76,500 บาท 
5. โครงการจ้างเหมาปรับแต่งระดับผิวดนิขอบบ่อเลี้ยงปลา
และขุดร่องระบายน้ าท่วมขังบริเวณสาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า จ านวน 9 บ่อ งบประมาณ  97,000 บาท 
6. จ้างเหมาจัดสวนหย่อม สนามหญา้ ทางเท้าตลอดแนวคอง
รับน้ า และวางแนวท่อน้ าสนามหญ้าพร้อมหัวจา่ยน้ า บริเวณ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ  162,850 บาท 
7. การก าจัดสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสัตว์ปกี  งบประมาณ  4,200 
บาท 
8. จ้างเหมาท าสะพานเพื่อรับเสาไฟฟา้ส าหรับใช้เป็นสะพาน
ข้ามคลองดิน  งบประมาณ 62,720 บาท 
9. จ้างเหมาวางแนวท่อน้ าพร้อมหวัจา่ยน้ าบริเวณทางเข้าฐาน
การเรียนรู้ โซน C จ านวน 1 งาน (ด้านข้างอาคารชุดที่พัก
อาศัยบุคลากร 15 C พนักงานสายสนับสนุน)  งบประมาณ 
98,510 บาท 
10. จ้างเหมาปูหญ้าและปลูกต้นไม้ภายในศูนย์เรียนรู้
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (พื้นที่หลัง
แฟลต C)  งบประมาณ 90,995 บาท 
11. จ้างเหมาปรับพื้นที่โรยหินคลุกพร้อมฝังท่อระบายน้ า
ภายในศูนย์เรียนรูก้ารเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ  งบประมาณ 97,980 บาท 
12. งาน "Field Day (ฟิลเดย์)" วันถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  งบประมาณ 93,500 บาท 
13. การพัฒนางานกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กจิกรรม การจัดซ้ือปัม้น้ าเพื่อพัฒนางาน
กายภาพศูนย์การเรียนรู้ ฯ  งบประมาณ 28,560 บาท 
14. ท าแผ่นไม้ทางเดินข้ามคลองดิน บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ฯ 
จ านวน 1 จุด  งบประมาณ 96,250 บาท 
15. จัดซื้อวัสดุในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และ
ระบบน้ า  งบประมาณ 23,875 บาท 
16. โรยหินคลุกทางเดินเท้าพร้อมแนวกนัหิน  งบประมาณ 
96,000 บาท 
17. การปลูกกระทอ่มเพื่อการค้า  งบประมาณ 9,500 บาท 
18. ปูพื้นทางเดินแผ่นพื้นหน้าเรียบส าเร็จรูป  งบประมาณ 
247,480 บาท 
19. ปูพื้นทางเดินอิฐบล๊อกรูส าเร็จรูป  งบประมาณ 390,895 
บาท 
20. ปรับพื้นที่ท าระดับดึงสโลป บริเวณคอกแพะ คอกวัว และ
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(Output) 
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ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

dietary protein levels in common lowland frog, 
Ranarugulosa 3. Growth performance, feed 
utilization, endogenous digestive enzyme, intestinal 
morphology and antimicrobial affect of pacific white 
shrimp (Litopenaeusvannamei) fed with feed 
supplemented by pineapple waste crude extract 
(PWCE) as a functional feed additive 4. The 
responsiveness of Nile tilapia on combination with 
Napier grass mixed feed and compensation response 
on production 

คอกหมูของฟาร์มสัตวศาสตร์เดิม  งบประมาณ 136,000 บาท 
21. ปรับปรุงด้านกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  งบประมาณ 40,000 บาท 
22. ปรับพื้นที่บริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียข้างโรงสูบน้ า  
งบประมาณ 42,150 บาท 
23. งานปรับพื้นที่ถนนเรียบพร้อมหินคลุก บริเวณด้านข้าง
โรงเรือนสัตว์ปีกระบบปรับอากาศ (คอกไก่หลังเก่า) 130,650 
บาท 
24. การย้ายอุปกรณ์การให้น้ าแปลงมะนาวของฐานเรียนรู้ไม้
ผลเมืองเพชรอัจฉริยะ งบประมาณ 4,000 บาท 
25. ดูแลงานกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 49,500 บาท 
26. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมวางแนวท่อรดน้ าแบบหวั
จ่าย และน้ าพุ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
ด้านข้างอาคารนวเกษตร งบประมาณ 71,686 บาท 
โดยผลการด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้  

      ผลการด าเนินงาน ฐานการผลิตผักยกโตะ๊กางมุ้ง 
โครงการผลิตผักยกโต๊ะกางมุ้งมีการด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การปลูกผักอายุสั้น สลับหมุนเวยีนทั้งปี เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค 
เบเบี้คอส คอส เรดคอส เรดบัตตาเวีย บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่ เคล 
ผักกาดหอมอิตาลี เบบี้กวางตุ้ง นอกจากมีการปลูกผกัเพื่อ
จ าหน่ายแลว้ ยังการการเพาะกลา้ผักจ าหน่ายดว้ย เช่น เคล 
กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค มีการใช้เทคโนโลยีเร่ืองของการตั้งเวลาใน
การให้น้ า เพือ่ประหยัดแรงงาน และเปน็ต้นแบบระบบน้ า
อัจฉริยะ โดยมีโต๊ะปลกุที่มีการควบคุมการให้น้ าด้วยเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน/ในอากาศ โดยมีงานวจิัยรองรับ 
พบว่าระบบอัจฉริยะที่เขยีนโปรแกรมขึน้ ท าให้สามารถ
ประหยัดน้ า 54.10 เปอร์เซ็นต ์ฐานเรียนรู้การผลิตผักยกโต๊ะ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณืวิชาชีพส าหรบันักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
แหล่งศึกษาดูงาน ด้วย เช่น การศึกษาดงูานของกลุ่มเกษตรกร
จากสหกรณ์การเกษตรดอนขุนหว้ย จ ากัด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับโศก จ.
ลพบุร ีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
คณาจารย์และผู้บรกิารของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ( 
กิจกรรม Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ ) มีการจ าหนา่ยผลผลิต 
19,500 บาท โดยส่งรายได้ให้แก่มหาวทิยาลัยทกุเดือน  

1. นวัตกรรมโต๊ะปลูกอัจฉรยิะ 
2. การผลิตผักปลอดภยั 

  

      ผลการด าเนินงาน ฐานการพัฒนาแปลงปลูกในระบบเกษตร
อินทรีย์แบบมีสว่นร่วม PGS 
เนื่องจากทางศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณโดยรอบ ถมดิน และท าถนนใหม ่ ท าใหพ้ื้นที่บริเวณ
ดังกล่าว ซ่ึงเดิมเป็นพื้นที่ต่ า มีน้ าทว่มขงัเมื่อฝนตก ยิ่งมีน้ าท่วม
ขังเพิ่มมากขี้น จนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ได ้จึงได้ท าการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงพื้นที่

1. การผลิตผักปลอดภยั     
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แปลงปลูกระบบเกษตรอินทรยี์ PGS ใหม่ ดังนี้ 
1. ถมดินและปรับพื้นที่  
2. ท าแปลงปลูกผัก จ านวน 7 แปลง โดยการกอ่บล็อคซีเมนต์ 
และเตรียมดินใส่แปลงปลูก 
3. วางระบบน้ าในแปลงปลูกที่ท าใหม ่ 
4. ปูแผ่นพลาสติกก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก 
ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 จึงท าให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่เต็มรูปแบบที่วางไว้ โดยยังมีการ
ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์แบบ PGS มี
การปลูกผักอายุสั้น  เช่น ผกับุ้ง ผักช ีต้นหอม กยุช่าย คะนา้ 
กวางตุ้ง กระเจีย๊บเขียว เป็นต้น เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหลง่ศึกษาดูงาน ของผู้ที่
สนใจด้วย (ควบคู่กับการศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้แปลงผักยก
โต๊ะ)  ส าหรับการส่งรายได้จากฐานเรียนรู้นี้จะส่งร่วมกับฐาน
เรียนรู้แปลงผักยกโต๊ะ  

      รายงาน ฐานการผลิตสัตว์ปีกเพือ่สุขภาพจากการเสริม
สมุนไพรท้องถิ่น 
ฐานการเรียนรู้การผลิตสัตว์ปกีเพื่อสุขภาพจากการเสริม
สมุนไพรท้องถิ่น โดยการด าเนินการผลิตสินค้าทางการเกษตร
ที่ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค (ไข่สด) โดยที่ไกไ่ข่ได้รับการเสริมผง
เปลือกมะนาวเพื่อลดคลอเลสเตอรอลในไข่แดง ผลผลิตไข่สดมี
อย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งนี้รับและจัดส่งตามออเดอร์ (order) สั่ง
จองรายวัน ซ่ึงประกอบดว้ยไข่สดเบอร์ 0-5 ราคาหน้าฟาร์ม
ปรับตามราคาบอร์ดไก่ไข่รายสปัดาห์ จากฐานข้อมูลส านักงาน
เศรษฐกิจการส่งออก มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตไข่สด
เฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงิน 22,738 บาท รวมทั้งปีเป็นเงิน 272,856 
บาท อกีทั้งระหวา่งการด าเนินมีการศึกษานวัตกรรมการรักษา
คุณภาพไข่สด ด้วยการใช้เพคตินจากมะนาว (Citurs) เพื่อ
ศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาไข่สดให้นานขึ้น อยู่ระหว่างการ
จัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอในเวทีวิชาการ นอกจากนี้ฐานเรียนรู้
ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
และเกษตรศาสตร์ และยังมีหน่วยงานภายนอกและภายในเขา้
มาศึกษาดูงาน จ านวน 4 ครั้ง เช่น 1) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์
การเกษตรดอนขุนหว้ย จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) 
โรงเรียนบ้านซับโศก จ.ลพบุร ี3) นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี 4.)  นกัเรียนโรงเรียนสาธิต   
และ 5) กจิกรรม Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 150 คน  นอกจากนี้ยังใช้เป็นการเรียนรู้ร่วมกับ
รายวิชาการหลกัการผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์ปีก การงานอาชีพ 
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ เป็นต้น และได้น าผลผลิตไข่สดใน
งานการรายางานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมตันตเวชกุล 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี  

1. การใช้สมุนไพรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งพรีไบโอติกส์ทดแทนการใชย้า
ปฏิชีวนะ 
2. วิธีการยืดอายกุารเก็บไข่สดให้นานขึน้ 

ราคาอาหารขึ้นเกือบ
ทุกสัปดาห์ ท าให้ต้อง
ท าบันทึกข้อความ
เพื่อการเบิกจา่ย
อาหารต่อกระสอบ
ใหม่ ท าให้เกิดการ
เบิกจ่ายลา่ช้าไปบา้ง  

จากกรณีดังกล่าว ผู้
ด าเนินโครงการขอ
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
ในการเบิกจ่ายคราว
ละที่เกิน 10,000 
บาทขึ้นไป สามารถ
ยืมเงินทดลองจ่าย
ให้กับโครงการในปี
ถัดไป เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่สะดวก
และไม่ผิดต่อระเบียบ
การใช้เงิน  
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      รายงาน ฐานไม้ผลเศรษฐกิจเมืองเพชรอัจฉริยะ 
ด าเนินการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเมืองเพชร ด าเนินการผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค จ านวน 3 ชนิด 
ได้แก่ มะนาว กล้วยหอมทอง และฝรั่ง โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การจัดการน้ าและ
ปุ๋ย การจัดการโรคแมลง การควบคุมวัชพืช การไว้ผล การตัด
แต่งกิ่ง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เปน็ต้น เพื่อเป็นต้นแบบ
แก่เกษตรและผู้ที่สนใจทัว่ไป นอกจากนีฐ้านเรียนรู้ยังใช้เป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมี
การบูรณาการกับรายวิชาตา่ง ๆของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ไดแ้ก ่รายวิชาการผลิตไม้ผล 
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีเกษตรศาสตร์ 1 2 และ 3 และยัง
มีหน่วยงานภายนอกและภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 4 
ครั้ง เช่น 1) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย 
จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียนบ้านซับโศก จ.
ลพบุรี 3) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี
4.)  สวทช   และ 5) 5) กิจกรรม Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน  จ าหน่ายผลผลิตกล้วยหอมทอง
ได้มีระบบ Contact Farming กบับริษทั เอ็น แอนด ์เอ็น โดย
สามารถจ าหน่ายผลผลิตในรอบแรกจ านวน 13,000 บาท  

1. การจัดการน้ าและปุย๋เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตกล้วยหอมทอง 
2. การจัดการโรคและแมลงกล้วยหอมทอง 

    

      รายงาน ฐานการใช้ประโยชน์จากขยะอนิทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ครบวงจร 
ด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรยี์จากเศษเหลือทิ้งทางการเกสรต่าง ๆ 
ของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี และจากเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ต้นกล้วยที่เกบ็เกี่ยว
ผลผลิตแล้ว ใบกล้วยที่ตัดแต่งทิ้ง กิ่งไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง 
วัชพืช เศษหญา้ จอก แหน ผกัตบชวา เป็นต้น โดยน ามาผลิต
เป็นปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจ านวน 6 กอง ขนาด กว้าง 2 
เมตร ยาว 6 เมตร และปุย๋หมักย่อยสลายดีแล้ว ก็น ามาผลิต
เป็นปุ๋ยอัดเม็ด และแบบผง บรรจุลงถุง เพื่อรรอการจ าหน่าย 
นอกจากนี้ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งก็จะน ามาใช้เพื่อปรับปรุงดินและ
บ ารุงพืชในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฐานเรียนรู้ไม้ผล
เศรษฐกิจเมืองเพชร ฐานเรียนรู้การการผลิตกล้วยหอมทอง
อย่างมีประสิทธภิาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมี
การบูรณาการกับรายวิชาตา่ง ๆของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก ่รายวิชาการผลิตไม้ผล 
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีเกษตรศาสตร์ 1 2 และ 3 และยัง
มีหน่วยงานภายนอกและภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 4 
ครั้ง เช่น 1) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย 
จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียนบ้านซับโศก จ.
ลพบุรี 3) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี

การใช้กากน้ าตาลเป็นตัวเช่ือมประสานใน
การขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยเพื่อผลิตปุย๋อินทรียอ์ัดเม็ด   
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4.)  สวทช   และ 5) รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน  โดยสามารถ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้จ านวน 200 บาท และน าผลงานวิจยั
เร่ือง การใช้กากน้ าตาลเป็นตัวเช่ือมประสานในการขึ้นรูปเม็ด
ปุ๋ยเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  น าเสนอผลงานในการประชุม
เครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทัว่ประเทศ ครั้งที่ 7  

      รายงาน ฐานการผลิตกล้วยหอมทองแฟลต A 
ด าเนินการผลิตกล้วยหอมทองเป็นพืชหลัก ด าเนินการผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค จ านวน 1 ชนิด 
ได้แก่ กล้วยหอมทอง  โดยใช้เทคโนโลยตี่าง ๆ เข้ามาเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การจัดการน้ าและปุ๋ย การเตรียม
แปลง การจัดการโรคแมลง การควบคุมวัชพืช การปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต เป็นต้น และยังปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชา 
และกระท่อม เพื่อเป็นต้นแบบแก่เกษตรและผู้ที่สนใจทั่วไป 
นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมีการบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ได้แก่ รายวิชาการผลิตไม้ผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 1 2 และ 3 และยังมีหน่วยงานภายนอกและ
ภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 4 ครั้ง เช่น 1) กลุ่ม
เกษตรกรสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จ ากัด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียนบ้านซับโศก จ.ลพบุรี 3) นกัเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี และ 4.)  สวทช    

1. การจัดการน้ าและปุย๋เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตกล้วยหอมทอง 
2. การจัดการโรคและแมลงกล้วยหอมทอง 
3. การปลูกพืชแซม 

กล้วยหอมทองยังไม่
สามารถเก็บเกีย่ว
ผลผลิตได ้ส่งผลยังไม่
มีรายได้เกิดขึ้น  

  

      รายงาน ฐานโคกหนองนาโมเดล 
ด าเนินการ โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรทฤษฎีใหม่
ลงสู่ดอนขังใหญ่ โคก หนอง นา โมเดล  ด าเนินการถา่ยทอด
องค์ความรู้ ภายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิต
อาหารเพื่อสรา้งความมั่นคงทางอาหารในเขตพื้นที่จ ากัด และ
การสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จ านวน 
3 ชนิด ได้แก่ มะละกอ กล้วยหอมทอง และผักสวนครัว 
สมุนไพรท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การจัดการน้ าและปุ๋ย การจัดการ
โรคแมลง การควบคุมวัชพืช การไว้ผล การตัดแต่งกิ่ง การ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เป็นต้น เพื่อเปน็ต้นแบบแก่เกษตร
และผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติติของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  
โดยมีการบูรณาการกบัรายวิชาต่าง ๆของหลักสูตรศิลปะ
ศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม และกลุ่ม
วิชาพื้นฐาน เปิดสอนให้แกก่ลุ่มสาขาวิชาทั่วไป  ได้แก่ ศาสตร์
พระราชา. การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง . การพัฒนาและการจัดการโครงการในงาน
พัฒนาชุมชน และ วิชาการใช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร และยังมีหนว่ยงานภายนอกและภายใน
เข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 3 ครั้ง เช่น 4 ครั้ง ได้แก่ 1) กลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัด

1. การเป็นพื้นทดลองเสริมสร้างสมรรถนะ
การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้า
มาศึกษา ทั้งนักศึกษา และเกษตรกรทัว่ไป 
2. การเป็นพื้นที่ในการสร้างองค์ความรู้ และ
ต้นแบบ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพือ่
เผยแพร่สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนและผู้คนสนใจ ในการ
พัฒนาพื้นที่สู่ความมั่นคงทางอาหาร อยา่ง
ยั่งยืน 

1.  ขาดพื้นที่บริเวณ
ที่ใช้ในการจัดเก็บ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในแปลง
เกษตรทดลอง 
2.  ขาดโรงเรือนใน
พื้นที่บริเวณการ
บรรยาย หรือสาธิต 
ในพื้นที่ และการ
ทดลอง  

ควรมีการสร้าง
โรงเรือน การบรรยาย
และพื้นที่สาธิต ใน
การท าโครงการ เพือ่
ท าให้เกิดการ
ถ่ายทอดและการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
และเป็นที่พักของผู้มา
ศึกษาดูงานในพื้นที่
แปลง 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพชรบุรี 2) กลุ่มสมาชิก โคก หนอง นา จังหวัดเพชรบุรี 3.)  
คณะครูศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนราชบุรี  และ 4) กจิกรรม 
Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ  
       จ าหน่ายผลิตผลของโคก หนอง นา   จะเป็นผลผลิตที่
เกิดจากการทดลองและศึกษาของนักศึกษาในการด าเนินงาน 
มะละกอ กล้วยน้ าหว้า และผกัสวนครัว  ได้มีระบบ ร่วมดว้ย
ช่วยกันและปั่นความสุข   เหลือกินแจก หรือแจกก็ขาย โดย
มุ่งเน้น บุคลากรและครอบครัวในร่ัวของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุร ี และการออกไปจ าหนา่ยใหก้ับ ร้านอาหารคนเมือง   
โดยสามารถจ าหนา่ยผลผลิตในรอบแรกจ านวน 600 บาท  

      รายงาน ฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ผลการด าเนินการของฐานการผลิตสัตวน์้ าด าเนินการผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค ได้แก่ ปลาสลิด 
ปลากะพง กุ้งขาว และกั้งกระดาน ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการ
เล้ียงจึงยังท าให้ไม่เห็นผลผลิตในช่วงของการด าเนินงาน และ
ส่วนของกุ้งขาว และกั้งกระดานที่ตายเนื่องจากระบบไฟฟ้าดับ 
ขณะนี้ทางฐานได้รับการปรับปรุงในเรื่องระบบไฟฟ้าของโรง
เพาะฟักทั้งหมด และได้เครื่องปั่นไฟ  มาใช้ในการแก้ไขแลว้  
คาดว่าในครั้งหน้าปัญหานีจ้ะไม่เกิดขึ้นแน่นอน และสามารถ
ผลิตสัตว์น้ าได้ตามที่คาดไว้   ส าหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
สัตว์น้ าครั้งนี้ได้แก่ สร้างระบบบ าบัดน้ า และหมุนเวยีนน้ าเพือ่
ลดการใช้น้ า และลดของเสียออกสูธ่รรมชาติ   รวมทั้งการผลิต
สารสกัด หรือสารเสริมอาหารส าหรับสตัว์น้ าเพื่อเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ าในศูนย์ด้วย   และเพือ่เป็นต้นแบบแก่เกษตรและผู้ที่
สนใจทั่วไป นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีการบูรณา
การกับรายวิชาต่าง ๆของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ได้แก ่รายวชิาจัดการฟาร์มสัตว์น้ า  
โภชนศาสตร์สัตว์น้ า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 1  และยังมีหน่วยงานภายนอกและภายในเข้ามาศึกษา
ดูงาน จ านวน 5 ครั้ง เช่น 1) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตร
ดอนขุนห้วย จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียน
บ้านซับโศก จ.ลพบุรี 3) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี 4.)  สวทช และ 5) กิจกรรม Field day ศูนย์
เรียนรู้ ฯรวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน  

1. การท าอาหารหรอือาหารเสริมในการ
เล้ียงสัตว์น้ า 
2. เพิ่มทักษะวิชาการวิชาชพีของนักศึกษา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 ไฟฟ้าดับบอ่ย  การจัดการด้านการ
เบิกจ่ายควรรวดเร็ว
ทันเวลา 

      รายงาน ฐานการผลิตอาหารสัตว์ส าหรับการเลี้ยงแพะดว้ย
ระบบ ICT 
การติดตั้งระบบ IOT เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ ภายใน
ฟาร์ม เช่น การควบคุมอุณหภูม ิความชืน้ การเปิดปิดพัดลม 
ตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในโรงเรือน การจดัระบบการผสมพันธุ์
พ่อแม่พันธุ์ การแจ้งเตือนอาหารที่ต้องจดัซ้ือ การเก็บขอ้มูล
อัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะ การก าหนดคลอด และ
โปรแกรมการผสมพันธุ์  
การด าเนินโครงการการจัดการระบบแปลงหญ้าส าหรับการ

1. การจัดการโปรแกรมการผสมพันธุแ์พะ 
การท าคลอดแพะและดูแลลกูแพะ 
2. การจัดการเตรียมแปลงหญ้าและการดูแล
บ ารุงรักษาแปลงหญา้ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เล้ียงแพะพ่อแมพ่ันธุ ์แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 การเตรียมแปลงส าหรับปลกู 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้การเตรียมแปลง โดยจะต้องมีการไถเปิด
หน้าดินเพื่อก าจัดวัชพืชและตากดิน จากนั้นด าเนินการไถ
พรวนเพื่อท าให้ดินละเอยีดร่วน ปรับพื้นที่บริเวณรอบๆ แปลง
ให้เป็นคันดินขึ้นมาเพื่อกักเกบ็น้ าเวลาปลูกหญ้า สิ่งที่ส าคัญใน
การเตรียมแปลงหญ้าปลกูแพงโกล่านั้นจะต้องเตรียมดินให้
ค่อนข้างละเอียดและปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน คล้ายๆ การ
ท านา เนื่องจากในการเกบ็เกี่ยวผลผลิตหญ้านั้นจะตอ้งใช้
เครื่องตัดหญ้าตัด ถ้ามีการเตรียมพื้นที่ไม่เสมอกันจะตัดหญ้า
ล าบากและการขึ้นของหญ้าจะไม่สม่ าเสมอกัน เมื่อเตรียมพื้นที่
เรียบร้อยแล้วจะใส่ปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 500 กิโลกรัม และสูบ
น้ าใส่แปลงให้น้ าขังในแปลงสูงประมาณ 10 เซนติเมตร 
ส่วนที่ 2 การเตรียมท่อนพันธุ์ส าหรับปลกู 
นักศึกษาจะด าเนินการตัดหญา้แพงโกลา่ที่จะน ามาใช้ท าท่อน
พันธุ์นั้นจะตอ้งตัดหญ้าที่มีอายุ 120 วัน ขึ้นเป็นจะเป็นหญา้ที่มี
ความพร้อมในการปลูก ถา้ตัดหญ้าอ่อนอายุไม่ถึง 60 วัน หญา้
จะยังอ่อนเกินไปการน าไปปลูกการงอกใหม่จะน้อยลง ปริมาณ
หญ้าที่ตัดเพื่อน าไปปลกู 200 กิโลกรัม 
ส่วนที่ 3 การปลูกหญา้แพงโกล่า 
นักศึกษาน าหญ้าแพงโกล่าที่ตัดมาไปหวา่น หรือโรยในแปลงที่
เตรียมไว้และย้ าใหห้ญ้าพอจมดินไม่ต้องลึกมาก การโรยหญ้า
ควรโรยให้สม่ าเสมอทั่วแปลงเพราะเมื่อหญ้าขึ้นจะได้แน่นทั่ว
ทั้งแปลง เมื่อปลูกหญ้าเสร็จแลว้ ประมาณ 3 วัน ถ้ายังมีน้ าขัง
ในแปลงให้เปิดช่องระบายน้ าออก ส่วนการดูแลให้น้ าจะดูจาก
ความแห้งของดินถ้าในชว่งที่มีสภาพอากาศร้อนมาก น้ าในดิน
จะระเหยมาก จะต้องมีการสูบน้ าเข้าแปลง เมื่อหญ้าเจริญงอก
งามได้อายุ 1 เดือน ท าการใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 10 
กิโลกรัม และเมื่อหญ้าอายุได้ 60 วัน ตดัครั้งแรกให้แพะกิน 
และตัดครั้งต่อๆ ไปเมื่ออายุ 45 วัน ซ่ึงอายุการตัดหญ้าที่ 45 
วัน นั้นจะมโีปรตีนสูงเยื่อใยเหมาะสมอยู่ในระดับที่แพะ
สามารถย่อยได้ดี เมื่อหญา้ที่ตัดอายุเหมาะสมเยื่อใยนอ้ยจะท า
ให้แพะยอ่ยอาหารได้ดียิ่งขึ้น ก็จะส่งผลท าให้การผลิตแก๊ส
มีเทนออกมาจากกระเพาะหมักก็ลดลงดว้ยเช่นกัน ท าให้ลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดี นอกจากการตัดสดมาให้แพะกินแล้วนั้น
ยังสามารถปล่อยแพะลงแทะเล็มได้ก็จะได้มูลจากที่แพะถ่าย
เป็นปุ๋ยให้กับแปลงหญ้าอกีด้วย 
การตัดหญ้าแพงโกล่าใหแ้พะกินนั้นจะค านวณตามน้ าหนักตัว
แพะ ซ่ึงแพะจะกินหญ้าสดได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ซ่ึง
แพะพ่อ 1 ตัว หนกั 40 กโิลกรัม จะกินหญ้า 4 กิโลกรัม ส่วน
แพะแม่พันธุ์น้ าหนักเฉลี่ย 30 กโิลกรัม จะกินหญา้ 3 กิโลกรัม 
ซ่ึงปริมาณหญ้าที่ปลูกในแปลงจะมีปริมาณที่เพียงพอในการ
เล้ียงแพะพ่อแมพ่ันธุ ์แต่ถ้าในอนาคตมจี านวนลูกแพะเพิ่มมาก
ขึ้นจะต้องมีการท าแปลงหญ้าเพิ่มขึ้น 
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      รายงาน ฐานการแปรรูปสมุนไพรจากแปลงเกษตรสมุนไพรสู่
ต ารับยาไทยเพือ่ประชาชน 
นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ จ านวน 60 คน ด าเนินการแปรรูปสมุนไพร ได้แก่ยา
หม่องสมุนไพร ลูกประคบ ยาหมอ่งสมุนไพรสูตรผสมกัญชา 
แคปซูลฟ้าทะลายโจร ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี เป็น
การบูรณาการเรียนการสอน การบริการวิชาการภายในชุมชน 
ประกอบดว้ยการให้ความรู้เกีย่วกับสมุนไพร การปลูกสมุนไพร
และองค์ความรู้การแปรรูปสมนไพร อีกทั้งเพื่อใชใ้นการบริการ
วิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์และวทิยาการสุขภาพ คลินิก
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และศูนย์
แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก เป็นการลดต้นทุนการผลิต 
บูรณาการความรู้กบัหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
เกษตรศาสตร์ซ่ึงเน้นการปลูกสมุนไพร จ าพวกหวัเหง้าเป็นหลัก 

องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
- องค์ความรู้การแปรรูปยาหม่องสมุนไพร
สูตรผสมกัญชา 
- องค์ความรู้พืชสมุนไพร 

ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการ 
1. ควรมีการจ้าง
ผู้ดูแลแปลงสมุนไพร 
อย่างต่อเนื่อง อาจ
เป็นบุคลากรในพื้นที่ 
เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ 
2. ขาดอุปกรณ์ วัสดุ
ในการตรวจสอบ
คุณภาพสมุนไพร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ 
มากขึ้น 
2. ควรให้มีการบูรณา
การกับปราชญ์
ชาวบ้าน หรือใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
แปรรูปสมุนไพร ให้
มากขึ้น 
3. ควรเพิ่มกิจกรรม
สันทนาการร่วมดว้ย 

      รายงาน ฐานระบบบ าบัดน้ าด้วยการเลีย้งสัตว์น้ าแบบ
ผสมผสาน 
ด าเนินการได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วย
ปฏิบัติในพื้นที่ เพือ่ให้แต่ละหนว่ยงานมกีารปฏิบัตแิละบูรณา
การการท างานกันได้อยา่งถูกต้องและจริงจัง สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายและตวัชี้วัดที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทย ด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๗๐ ด้วยการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในสถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต งานน าเสนอขอ้มูลเชิงวิชาการ Thailand Research 
Expo 2022 https://fb.watch/eX5GHiXDLD/ และทาง
ออนไลน์ ทาง www.thaiseasalt.info ตลอดจนช่องทางต่างๆ 
นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษา
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีการบูรณาการกับรายวิชา
ต่าง ๆของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ รายวิชาปัญหาพิเศษ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 2 และ 3 และยงัมีหน่วยงานภายนอก
และภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 4 ครั้ง เช่น 1) กลุ่ม
เกษตรกรสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จ ากัด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียนบ้านซับโศก จ.ลพบุรี 3) นกัเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี 4.)  สวทช   และ 
5) กิจกรรม Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 
150 คน  แจกจ่ายและเผยแพร่การท าอเีอ็มบอลจากการหมกั
พืชน้ าและเศษปลาเพือ่แจกจ่าย จ านวน 500 ก้อน  

1. การจัดการน้ าและปุย๋เพื่อการบ าบัดน้ า
ด้วยพืชน้ าและปลา 
2. การขยายหวัเช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ในน้ าและ
พื้นที่ความชื้นสูง 

    

      รายงาน ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 
ด าเนินการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ จ านวน 1 ชนิด คือ เห็ดภฏูาน
ส าหรับจ าหน่ายในฐานเรียนรู ้ส่วนอกี 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดฟาง 
เห็ดนางรมด า และเห็ดหูหน ูส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการผลิตเห็ด ปัญหาพิเศษทางการเกษตร การเตรียม

1. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการจัดการให้
น้ าแบบอัตโนมัติในการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
2. การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 3 และทักษะวิชาชีพทางด้านการเพาะเห็ด  โดย
ใช้เทคโนโลยีการให้น้ าแบบระบบพ่นหมอกอัตโนมัติโดยมีไทม์
เมอร์ต้ังเวลาอัตโนมัติ เพื่อเป็นต้นแบบแก่เกษตรและผู้ที่สนใจ
ทั่วไป นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติของ
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมกีารบูรณาการกับ
รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางรมด า และเห็ดหหูนู 
ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตเห็ด ปัญหาพิเศษ
ทางการเกษตร การเตรียมฝึกปฏบิัติการวิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3 และทักษะวิชาชีพ
ทางด้านการเพาะเห็ด   และยังมีหน่วยงานภายนอกและ
ภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 2 ครั้ง เช่น 1) นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี และ 2) กิจกรรม 
Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน  โดย
สามารถจ าหน่ายผลผลิตเห็ดได้จ านวน 3,000 บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบณัฑิต 
โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาเชิงรุก และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบจนจบตามหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกแบบออนไลน์ (6566000007) / 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2 
          
กิจกรรมที่ 2 ยกเลิก 
          
กิจกรรมที่ 3 ผลิตสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์ออนไลน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6525000014) / 40,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3 
          
กิจกรรมที่ 4 บรกิารวิชาการในงานวิชาการมนุษยศาสตร์กบัโรงเรียนในเครือข่าย (6525000015) / 20,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 5 จัดท าสื่อแนะแนวประชาสมัพันธ์ออนไลน์ หลักสูตรปริญญาและระบบคลังหน่วยกิต (6556000014) / 40,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2-3-4 
          
กิจกรรมที่ 6 บรกิารวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียนในเครือข่าย (6566000014) / 30,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 7 จัดท าสื่อแนะแนวประชาสมัพันธ์ออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6514000015) / 40,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2 
          
กิจกรรมที่ 8 การจัดท าสือ่แนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (6544000032) / 40,000.00 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษาเชิงรุกเข้ามาศึกษาใน
คณะวิทยาการจัดการ 
2. เพื่อเพิ่มจ านวนนกัศึกษาเข้ามา
ศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ 
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาตอ่
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาต่างๆของคณะ

วิทยาการจัดการ 

นักเรียนและผู้ที่สนใจมี
ความรู้ความเข้าใจตอ่
หลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการ 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่างๆของคณะ
วิทยาการจัดการ เป้าหมาย  5 สื่อ /ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียนและผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร
ของคณะวิทยาการจัดการ เป้าหมาย  ระดับมาก (>3.51)  /
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
     - กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   เป้าหมาย    

40,000.00 40,000.00 มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ
ของคณะ (ผู้เข้าร่วม จ านวน 500 คน) 

การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มจ านวน
นักศึกษาใหก้ับสาขาวิชาจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ารรับนักศึกษาเชิง
รุกคณะวิทยาการจัดการ เพื่อแนะแนว
การศึกษาต่อให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาตอ่ใน
คณะวิทยาการจัดการ 

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ไตรมาส 2-3  /ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
     - ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ   
เป้าหมาย  40,000 บาท  /ผลการด าเนินงาน   บรรลุ
เป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการกับโรงเรียนมัธยมศึกษา (6544000033) / 30,000 บาท / คณะวิทยาการจีดการ / ไตรมาสที่ 2-3 
          
กิจกรรมที่ 10 โครงการแนะแนวเชิงรุกและพัฒนาสื่อเพื่อเขา้สู่ Digital Platform ด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (6573000013) / 40,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1. เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์และ
เผยแพร่หลักสูตรของคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียน และบุคลากรในองค์กร
ภายในและภายนอก ได้รู้หลักสูตร
ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขยาย
โอกาสทางการศึกษาและขอ้มูลทาง
วิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น และ
ภูมิภาคได้อยา่งทั่วถึง 

จ านวนนกัศึกษาเป็นไป
ตามแผนรับ และได้สื่อ
แนะแนวประชาสัมพันธ ์

อัตราการรับเพิ่มขึ้นและ
อัตราการลาออกลดลง 

1. เชิงปริมาณ   
- วีดีโอประชาสัมพันธ์คณะฯ เป้าหมาย 1 ชิ้น ผลการ
ด าเนินงาน 4 ชิ้น 
2. เชิงคุณภาพ  
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าถึงส่ือประชาสัมพันธ ์เป้าหมาย 
ระดับดี ผลการด าเนินงาน ระดับด ี
3. เชิงเวลา  
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 40,000 บาท เบิกจา่ยจรงิ 40,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

40,000.00 40,000.00 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลกัสูตรต่างๆ ในคณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อเผยแพร่และ
น าเสนอภาพลกัษณ์ให้ผู้ที่จะเขา้ศึกษาได้เห็นคุณค่า และช่วย
กระตุ้นการตัดสินใจ ซ่ึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการเข้าศึกษาต่อ
ของนักเรียน  

 ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ โดยเน้น
ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพบนฐานความเปน็
เลิศของคณะฯ 

ระยะเวลาจัด
กิจกรรมตรงกับ
ช่วงเวลาการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชพีทุก
ชั้นปีจึงไม่สามารถมา
ถ่ายท าวิดีโอได้แลว้
เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ควรเริ่มจัดกิจกรรม
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1  

กิจกรรมที่ 11 โครงการอบรมบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพ CPR และ AED ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพกับโรงเรียนในเครือข่าย (6573000019) / 30,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมบริการ
วิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพ CPR และ 
AED ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพกับโรงเรียนใน
เครือข่าย 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ตามสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพใหแ้ก่โรงเรียน
เครือข่าย 
1.2 เพื่อประชาสัมพันธแ์ละแนะแนว
หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ 

กิจกรรมบริการวิชาการ
ในงานวิชาการกับ
โรงเรียนเครือข่าย  

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
นักศึกษาแรกเข้าจากปีที่

ผ่านมา 

1) เชิงปริมาณ   
- จ านวนกจิกรรมบริการวิชาการในงานวิชาการกับโรงเรียน
เครือข่าย(3 โรงเรียน) เป้าหมาย 3 กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
3 กิจกรรม 
- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาแรกเขา้จากปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ร้อยละ 5 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 5 
 
2) เชิงคุณภาพ  
- ระดับความส าเร็จของกิจกรรม เป้าหมาย ระดับ 4 ผลการ
ด าเนินงาน ระดับ 4 
 
3) เชิงเวลา  
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
 
4) เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจา่ยจรงิ 27,608.80 บาท 
คงเหลือ 2,391.20 บาท 
 

30,000.00 27,608.80 โครงการอบรมบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพ CPR และ 
AED ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพกับ
โรงเรียนในเครือข่ายมีก าหนดจัดกิจกรรมมิถุนายน แต่เนื่อง
ด้วยคณาจารย์ทั้ง 3 หลักสูตรติดภารกิจงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงได้ขอเล่ือนการจัดกจิกรรมภายในเดือนกรกฎาคม 
การด าเนินการได้รับความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมจากโรงเรียน
หนองหญ้าปล้องวิทยา โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัด
เพชรบุรี และโรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 
แนะน าคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ฐานที่ 2 
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (หลกัการ CPR และการใช้เครื่อง AED 
ในทารก เด็กโต และผู้ใหญ่) ฐานที ่3 รู้เท่าทันภัยสุขภาพ ฐาน
ที่ 4 สมุนไพรใกล้ตัวสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สมุนไพรพื้นถิ่นกับ
การตั้งต ารับชาชง และยาดมสมุนไพร) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอยา่งดี
และมีการประเมินความรู้ในทั้ง 4 ฐานการ
เรียนรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยใช้
แบบทดสอบวัดความรู้ พบวา่นักเรียนมี
ความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น (กอ่น
การอบรมร้อยละ 48.07 และหลังการอบรม
ร้อยละ 76.53) และนักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสนใจจะสมัครเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ในสาขาพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และ
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต และมีความพงึ
พอใจต่อการจัดโครงการ และมีข้อเสนอแนะ
ให้จัดโครงการต่อเนื่องในทุกปี 

ระยะเวลาในการขัด
กิจกรรมที่โรงเรียน
อยู่ในช่วงการสอบ
กลางภาคของ
นักเรียน 

ควรด าเนินการ
กิจกรรมก่อนเปิด
เทอมหรือหลังเปิด
เทอมประมาณ 1 
สัปดาห์เพื่อไม่ให้ตรง
กับการสอบกลางภาค 

กิจกรรมที่ 12 จัดท าสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ระดับคณะ (6501000018) / 40,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากทางคณะศาสตร์ทั้ง 2 
สาขามีนักศึกษาที่มีจ านวนมาก และ
ทางคณะมีเพจการประชาสัมพันธ์
ให้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ 

                  

กิจกรรมที่ 13 แนะแนวและประชาสัมพนัธ์การศึกษาต่อ (6592000013) / 50,000 บาท / ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 2 
          
กิจกรรมที่ 14 จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ารศึกษาต่อ (6592000014) / 30,000 บาท / ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 2 
          
กิจกรรมที่ 15 โครงการ Open House 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ / 1,080,000 บาท / ทุกหนว่ยงาน / ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมย่อยที่ 1 (คณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ)  
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ่และ
แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาต่อปลาย 
ระดับประเทศ ในวันราชภฏั 
ประจ าป ี2565  
 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์และ
เผยแพร่หลักสูตรของคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี
1.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียน และบุคลากรในองค์กร
ภายในและภายนอก ได้รู้หลักสูตร
และทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่างๆ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
1.3 เพื่อเป็นการจัดการแข่งขัน 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสุขภาพ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย และผู้ที่สนใจสุขภาพ 

จ านวนสื่อแนะแนวฯ 
และจ านวนผู้เข้าแข่งขันฯ 

ร้อยละของการเพิ่มขึ้น
ของนักศึกษาใหม ่

1. เชิงปริมาณ   
- นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย 100 คน ผลการด าเนินงาน 220 คน 
- วิดีโอแนะแนวประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 1 ชิ้น ผลการ
ด าเนินงาน 1 ชิ้น 
- นักศึกษาแรกเขา้เพิ่มขึ้นจากปกีารศึกษา 2564 เป้าหมาย 
ร้อยละ 10 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0 
2. เชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรม เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 87.84 
3. เชิงเวลา  
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 2 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 
4. เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 18,000 บาท เบิกจา่ยจรงิ 16,200 บาท 
คงเหลือ 1,800 บาท 

18,000.00 16,200.00 เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2565 คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพรบุร ีด าเนินการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการ
แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในวัน
ราชภัฏ ประจ าปี 2565 โดยม ี 
อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภกัดี รองอธกิารบดีฯ เป็นประธานเปิด
กิจกรรมฯ และมีผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ น า
คณะกรรมการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ผู้ชว่ยคณบดี 
อาจารย์ และนักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และ
การแข่งขันตอบปญัหาดา้นวิทย่าศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ฯ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธ ์
และน าเสนอภาพลักษณ ์อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วยสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย และหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และเพื่อเป็น
การจัดการแข่งขัน ถา่ยทอดความรู้ทางด้านสุขภาพส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจ โดยมี
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 110 ทีม จาก 31 โรงเรียน 19 
จังหวัด ประกอบดว้ยนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 220 
คน และอาจารย์ที่ปรกึษาทีม จ านวน 81 คน ผลการแข่งขัน
ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชวิศา แผ่นจันทร์ และ
นางสาวภาวิน ีมหาเดชสุรชัย นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
นายบดีศร สิทธิคง และนางสาวดวงกมล สายสกล นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางสะพานวทิยา และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเทพทัต ไชยโย นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายพีรพันธ์ สินธุพันธ ์นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
บุรีรัมย์พิทยาคม 

กระบวนการจัดการแข่งขันตอบปญัหาดา้น
วิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพฯ  
1. การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
โดยการจัดกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ 
รูปแบบออนไลน์ การให้นักศึกษาปัจจุบนั
และศิษย์เก่าประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนต้น
สังกัด และการมอบเกียรติบัตรให้ทุกคนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การถ่ายทอดการแข่งขันฯในสื่อออนไลน์ 
เพื่อเพิ่มการรับรู้และการเข้าถึงของ
กลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ในชื่อ
รายการว่า ระดับประเทศ ซ่ึงในนิยามคือ มี
นักเรียนที่เข้าร่วมมาจากโรงเรียนที่แตกต่าง
กันแต่ละภาค ครบททั้ง 4 ภาค ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
3. การสอดแทรกวิธกีารแนะแนวการศึกษา
ต่อโดยใช้นักศึกษาปัจจุบัน ในลักษณะกึง่
ทางการ เพื่อเพิ่มการแลกเปลีย่นเรียนรูข้อง
กลุ่มเป้าหมาย 

1. อุปกรณ์การ
ถ่ายทอดสดไม่
เพียงพอ จึงแก้ไขโดย
การใช้งบประมาณใน
การจัดจ้างทรัพยากร
จากหนว่ยงาน
ภายนอก 
2. นักศึกษาที่สมัคร
เข้าร่วม บางท่านไม่
สามารถเข้าร่วมได้ใน
วัน เวลา ดังกล่าว 

1. ควรเพิ่มอุปกรณ์ที่
เกี่ยวขอ้งให้มากขึ้น 
2. ควรเพิ่มระยะเวลา
การสมัคร และ
ช่องทางการติดต่อ
เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พบอุปสรรค 
3. ควรเพิ่มระยะเวลา
การแนะแนวที่
สอดแทรกในกิจกรรม
การแข่งขันฯ ให้มาก
ขึ้น 

กิจกรรมย่อยที่ 2 (คณะวิทยาการ
จัดการ) 
กิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 
2022 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
เชิงรุก PBRU OPEN 

HOUSE 2022 

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักสูตรต่างๆ

ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

1. เชิงปริมาณ 
 - จ านวนสือ่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก PBRU OPEN HOUSE 
2022 คณะวิทยาการจัดการ เปา้หมาย 2 สื่อ / ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

30,000.00 30,000.00 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ
ของคณะ 

การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มจ านวน
นักศึกษาใหก้ับสาขาวิชาจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ารรับนักศึกษาเชิง
รุกคณะวิทยาการจัดการ เพื่อแนะแนว

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1 เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษาเชิงรุก PBRU OPEN 
HOUSE 2022 คณะวิทยาการ
จัดการ 
1.2  เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาเข้ามา
ศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ 
1.3  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อ
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 

2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรต่างๆของคณะ
วิทยาการจัดการ เป้าหมาย ระดับมาก (>3.51) / ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย  ไตร
มาส 2 / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
 - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ไดร้ับอนุมัติ เป้าหมาย  
30,000 บาท / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
 

การศึกษาต่อให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาตอ่ใน
คณะวิทยาการจัดการ 

และจ านวนนักศึกษา
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

กิจกรรมย่อยที่ 3 (คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 
กิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 
2022 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1 เพื่อประชาสัมพันธห์ลักสูตร          
1.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางวิชาการ 
1.3  เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

1. จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

2. จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสนใจเข้าศึกษาต่อ
ในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะทางวิชาการ 

1. เชิงปริมาณ  
- จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 1 สื่อ / ผลการ
ด าเนินงาน 1 สื่อ 
- จ านวนของผู้เข้ารว่มกิจกรรม (คน) เปา้หมาย >=60 คน / 
ผลการด าเนินงาน82  คน (ผู้แข่งขันรวมคณะ) 
- จ านวนผู้เข้าชมสื่อและประชาสัมพันธอ์อนไลน์ เป้าหมาย 
>=200 คน / ผลการด าเนินงาน4,375 คน  
2. เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของการเพิ่มของนักศึกษาแรกเข้าเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่าน
มา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 / ผลการด าเนนิงาน ยังไม่
สามารถระบุข้อมูลได้ (รอข้อมูลการเข้าของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2565) 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตรมาส 
2 ไตรมาส 2 (มีนาคม) 
4. เชิงงบประมาณ 30,000 30,000 
 

30,000.00 30,000.00 1. สถานะของกจิกรรม - ด าเนินการแลว้เสร็จ 
2. ลักษณะกิจกรรม - ประกวดแข่งขันออนไลน์ โดยมีกจิกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2 กจิกรรม ประกอบด้วย ตอบ
ปัญหาคณิตศาสตร์ และ ประกวดแข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์  

      

กิจกรรมย่อยที่ 4 (คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)  
กิจกรรม  “PBRU OPEN HOUSE  
2022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร”     
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะ
แนวให้กับนกัเรียน 

    

1.1 จ านวน VTR คณะฯ ศูนย์เรียนรู้ และศูนย์พิเศษ เป้าหมาย 
1 เร่ือง ผลการด าเนินงาน ได้ VTR จ านวน 1 เร่ือง 
1.2 จ านวนสาขาที่ได้รับการเผยแพร่ เปา้หมาย 4 สาขาวิชา 
ผลการด าเนินงาน ท าการถ่ายท า VTR เผยแพร่ทั้ง 4 สาขา 
1.3 ฐานการเรียนรู้ทางการเกษตร เปา้หมาย 6 ฐาน ผลการ
ด าเนินงาน  ฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐานได้รับการเผยแพร่ 
และน าเสนอได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะ 2. 
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด       3. การผลิตไก่ไข่  4. การปลกูผัก
ตั้งโต๊ะ5. ไม้ผลเศรษฐกิจ และ6. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1.4 จ านวนนักเรียนที่ให้ความสนใจไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน มากกว่า ร้อยละ 80 

15,000.00 15,000.00  การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  และได้ VTR ที่
สามารถแนะน าและให้ความเข้าใจกับนกัเรียนที่จะมาศึกษาต่อ
ได้ชัดเจนขึ้น  และได้ท าการเผยแพร่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2565 เรียบร้อยแล้ว  และสามารใช้ VTR ดังกล่าวในส่วนของ
งานแนะแนว หรืองาน open house ของคณะได้อีกครั้ง 

การจัดเตรียมเร่ืองราวในการถา่ยท าควรเพิ่ม
ความน่าสนใจมากขึ้น 

เร่ืองของการเบิกจ่าย
ล่าช้า และเป็นช่วง
สถานการณ์โควิด  
ท าให้การมีส่วนรว่ม
ของนักศึกษา  หรือ
สถานการณ์จริงใน
การเรียนการสอน
แบบ on sight จัดท า
ได้อยาก  และไม่
สมบูรณ์ 

ควรมีการนัดแนะ
จัดเตรียมงานให้
ชัดเจน รวดเร็วกวา่นี้ 
เพื่อการท างาน และ
ผลงานที่ได้
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมย่อยที่ 5 (คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
กิจกรรม PBRU OPENHOUSE 
2022 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายชั้น ม.4-ม.6 ในเขต

พื้นที่บริการ เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธแ์ละ

จังหวัดใกล้เคียงรับรู้การ

การเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของ
นักศึกษาแรกเข้า 

1. เชิงปริมาณ - จ านวนสื่อแนะแนวประชาสัมพันธแ์นะน า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์  เป้าหมาย 1 สื่อ ผลการ
ด าเนินงาน  1 สื่อ บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ - การรับรู้ข้อมูลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อย

30,000.00 15,440.00 จากผลการด าเนินงานกิจกรรม PBRU OPENHOUSE 2022 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
ประชาสัมพันธข์้อมูลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการ
เรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก ซ่ึงกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในครั้งนี้ทางคณะได้ด าเนินการจัดร่วมกบัส านักสงเสริมวิชาการ

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมใน
ครั้งนี้ได้รับรู้ถึงข้อมูลในแต่ละสาขาวิชาและ
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร
ของคณะ 

ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนิน
กิจกรรม ชว่ง
ระยะเวลาในการ
จัดท าข้อมูล

ควรมีระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมและ
เพิ่มเวลาในการ
เตรียมข้อมูล 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนในเครือข่าย 
(MOU)  
2. เพื่อประชาสัมพันธ์แนะน าคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชาสัมพันธข์้อมูลของ
คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ละ 80 
3. เชิงเวลา - กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80  
4. เชิงงบประมาณ -  ร้อยละ เปา้หมาย ร้อยละ 100 ผลการ
ด าเนินงาน 51.1  

และงานทะเบียนของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรีในรปแบบ
ออนไลน์ นอกจากนีย้ังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของแต่ละสาขาวิชาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ 
เพื่อเป็นการน าเสนอความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชาที่ได้
จัดการเรียนการสอนเพื่อประชาสัมพันธใ์ห้กับโรงเรียนและ
นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมได้รับรู้ข้อมูลในการเข้ามาศึกษาต่อ
ในคณะ 

ประชาสัมพันธ์มีเวลา
ในการเตรียมตัวน้อย
ไป 

กิจกรรมย่อยที่ 6 (คณะครุศาสตร์) 
PBRU OPEN HOUSE 2022 คณะ
ครุศาสตร์ 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1 เพื่อการประชาสัมพันธ์หลกัสูตร 
1.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางวิชาการ 
1.3 เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

    1. เชิงปริมาณ 
          - จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 สื่อ 
2. เชิงคุณภาพ 
          - การเพิ่มของนักศึกษาแรกเข้า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน 
ร้อยละ 5 
3. เชิงเวลา 
         - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตรมาส 2 
4. เชิงงบประมาณ 
          - 30,000 บาท 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 30,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
30,000 คงเหลือ - บาท 

30,000.00 30,000.00 1. มีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาตอ่ในคณะครุศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2. นักเรียนและนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทางวิชาการ 

1. ผลการประเมิน  
2. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
3. จ านวนนกัศึกษาใหม่ในปกีารศึกษา 2566  

สถานการณ์โควิดที่ไม่
ต้องจัดแบบจ ากัด
จ านวน  

  

กิจกรรมที่ 16 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ (6592000021) / 15,000 บาท / ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1.1 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานใน
การแนะแนวการศึกษา 
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในการแนะแนวการศึกษา และระดม
สมองในการแก้ปัญหาตาม
ประสบการณ์ที่ได้ด าเนินงาน 

จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภฏั

เพชรบุร ีไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 ของแผนรับ   

จ านวนผู้สมัครที่เข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภฏั

เพชรบุร ีร้อยละ 70.40 
ของแผนรับ 

1. เชิงปริมาณ 
- นักเรียนและผู้สนใจ ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
100 
- ได้ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-  นกัเรียนและผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรี 
บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปี 2565  ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
3. เชิงเวลา 
-  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100 ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 100 
4. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
12,000 คงเหลือ 3,000 บาท 

15,000.00 12,000.00 จ านวนนกัศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจ าปกีารศึกษา 2565 เป็นไปเป้าหมายที่วางไว้ แต่นักเรียน
ที่ยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษาตอ่และรายงานตวัเข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2565 คิด
เป็น ร้อยละ 70.40 ของแผนรับสมัคร 

สาขาวิชา หรอืผู้แนะแนวต้องเน้นการ
ให้บริการข้อมูลให้ถึงตัวผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ต้องมีผู้คอยติดตามผู้สมัครที่เข้า
มาสมัครในระบบ ไม่ทอดทิ้งเด็ก ผู้สมัคร
ส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหรือค้นคว้าขอ้มูลด้วย
ต้นเอง จะชอบถาม ผู้แนะแนวจึงต้องมึ
ความอดทนสูง ควรกระจายผู้ติดตามเด็กสู่
ระดับสาขาวิชาเพาะผู้สมัครจะได้ข้อมูลเชิง
ลึก และตัดสินใจเข้าเรียนสาขาที่ถนัดจริง ๆ 
 
 
 
 
  

1. เนื่องจากเกิด
สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ต้องประชุม
ออนไลน์ ซ่ึงไม่
สะดวกต่อกิจกรรม
บางกิจกรรม 
2. คณะกรรมการมี
ภาระงานอื่น ๆ โดย
เฉพาะงานประชุม
ส่วนใหญ่ที่ประชุมจะ
ใช้ช่วงบ่ายของวันพุธ 
เนื่องจากเป็นช่วงไม่มี
การเรียนการสอนจึง
ท าให้เวลาในการ
ประชุมซ้ าซ้อน 

ควรมีการประชุมหลัง
เสร็จสิ้นงานสอน โดย
ใช้ช่วงเวลาเย็น 

กิจกรรมที่ 17 ค่าด าเนินงานส าหรับโรงเรียนตามบันทึกลงนามความร่วมมือ (6592000022)  / 100,000 บาท / ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 18 พธิีลงนามความรว่มมือทางวิชาการ (6592000023) / 15,000 บาท / ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 19 พัฒนาระบบและสร้างแอพพลิเคชันตามการออกกลางคันของนักศึกษา (6592000024) / 80,000 บาท / ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน / ไตรมาสที่ 2 
          
กิจกรรมที่ 20 สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาหัวหน้าชั้น (6592000025) / 25,000 บาท / ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 3 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 21 บริการทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย (6592000026) / 200,000 บาท / ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อด าเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการในงานวิชาการของ
สาขาวิชา/คณะ ตามความ
หลากหลายของศาสตร์ภายใน
มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
3. เพื่อให้โรงเรียนในท้องถิ่น เป็น
หน่วยรับสมัครนักศึกษาในรูปแบบ
นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ที่ได้ด าเนินงาน 

จ านวนนกัเรียนที่เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ีประจ าปี
การศึกษา 2565 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

จ านวน นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปี
การร้อยละ 70.40 

1. เชิงปริมาณ จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 1 โรงเรียน  
2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการบริการทางวชิาการสามารถน า
ความรู้ไปใช้ 3.51 ผลการด าเนินงาน 5 
3. เชิงเวลา  กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ไตรมาส 4 ผล
การด าเนินงาน ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณได้รับจัดสรร 200,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
3,512 คงเหลือ 189,238 บาท 

200,000.00 3,512.00 มีโรงเรียนที่ได้ด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการจ านวน 1 
โรงเรียน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ท า MOU กับโรงเรียน
เมืองหลังสวน เข้าบริการวิชาการในเร่ืองความรู้เกี่ยวกบัความ
ถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไม่ว่าจะ
เป็นของคณะใดก็ตามให้แต่ละคณะส ารวจ
ความถนัดหรือความต้องการของผู้เข้าร่วม
แต่ละคน ว่าผู้เขา้ร่วมมีความสนใจในสาขา
ไหน เมื่อทราบข้อมูลแลว้ให้ส่งข้อมูลต่อไป
ยังสาขาวิชาผู้เข้าร่วมตอ้งการ หรอืถนัด เพื่อ
จะได้ให้อาจารย์แนะแนวประจ าสาขาวชิา 
หรือประจ าคณะได้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับผูส้นใจ 
 
 
 
  

เนื่องจากเกิด
สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จึงไม่สามารถ
ให้บริการวิชาการได้
เนื่องจากกิจกรรมที่
ท าควรเป็นกิจกรรมที่
ต้องพบกับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
 

ในการบริการวิชาการ
ของแต่กิจกรรมควร
จัดสรรให้มีช่วงเวลา
ของการแนะแนว
อย่างน้อย 1 ครั้ง/
กิจกรรมวิชาการ 1 
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 22 พัฒนาระบบรายงานนักศึกษาแรกเข้าแบบ Real time (6592000027) / 500,000 บาท / ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 23 จัดท าสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (6592000028) / 287,000 บาท / ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 24 จัดท าสื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา (6592000029) / 50,000 บาท / ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 3 
          
โครงการที่ 5 โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบพลิกโฉม เพื่อสร้างก าลังคนสู่อาชีพแห่งโลกอนาคต 
กิจกรรมที่ 1 โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบพลิกโฉม เพื่อสร้างก าลังคนสู่อาชีพแห่งโลกอนาคต / 400,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2 
          
กิจกรรมที่ 2 ยกเลิก          
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ทดสอบและทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาพนกังานการใช้
คอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
    1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการศึกษาในระบบ
คลังหน่วยกิตรองรับการผลิต
ก าลังคนสู่โลกแห่งอนาคตเพื่อเปิด
โอกาสทางการศึกษา 

นักศึกษาคอมพวิเตอร์
ประยุกต์ แขนง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส านักงานจ านวน 20 คน  

หลักสูตรอบรมพลิกโฉม
การจัดการศึกษาด้วย

ระบบคลังหน่วยกิตจ าน
วน 1 หลกัสูตร 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  เปา้หมาย 20 คน ผลการ
ด าเนินงาน 20 คน บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ  
- จ านวนหลกัสูตรฝึกอบรมที่ถูกพัฒนาขึน้ส าหรับการจัด
การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 1 หลกัสูตร ผลการด าเนินงาน 
1 หลักสูตร บรรลุ 
3. เชิงเวลา  
- ระยะเวลาในการจัดอบรม เปา้หมาย 3 วัน ผลการ
ด าเนินงาน 3 วัน  
4. เชิงงบประมาณ 
-  สามารถใช้งบประมาณจัดท าโครงการตามจ านวน เป้าหมาย 
40,000 บาท ผลการด าเนินงาน 39,600 บาท  
5. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  40,000 บาท   เบิกจา่ยจริง  
39,600 บาท    คงเหลือ 400 บาท  

40,000.00 39,600.00 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงในด้านการใชค้อมพิวเตอร์ 2 
หลักสูตร คือหลักสูตรประมวลค า และหลักสูตรตาราท าการ 
โดยในการอบรมมีนักศึกษาเขา้รับการอบรม จ านวน 20 คน 
และได้ท าการทดสอบหลังจากได้รับการอบรม โดยนกัศึกษา
ได้รับการวัดความรู้หลังจากอบรม และนักศึกษาจะได้น า
ความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปเม่ือจบ
การศึกษา 

นักศึกษาได้รับการทอสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงานในด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ประมวลผลค า และหลักสูตรตาราท าการ  

เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ได้
ด าเนินการตรวจ
ประเมินแบบ
ออนไลน์ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวปฏิบัติใน
การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-
19 

กิจกรรมที่ 3 ยกเลิก 
          
กิจกรรมที่ 4 ยกเลิก 
          
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาหลักสูตรต้นแบบทีม่ีการบูรณาการขา้มศาสตร์ หลกัสูตรระบบบริหารสุขภาพขั้นสูง โปรแกรม 2 ภาษา แบบ EMI (6573000014) / 40,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2-3-4 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

          
กิจกรรมที่ 6 ยกเลิก 
          
กิจกรรมที่ 7 โครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะที่สอดคล้อง/บูรณาการกับวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลยั / 379,560 บาท / ทกุหน่วยงาน / ไตรมาสที่ 2-3-4 
กิจกรรมย่อยที่ 7.1 พัฒนาบทบาทของครูจากผู้สอนเป็น Coaching (วิสัยทัศนค์ณบดี) (6501000012) / 198,060.00 บาท / คณะครุศาสตร์ 

1. เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะ
ครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลยัให้บรรลุผลส าเร็จ
ในด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชพีครู  
2. เพื่อให้อาจารย์คณะครุศาสตร์
ได้รับความรู้ใหม่ (Upskill) เพื่อ
พัฒนาตนเอง   
3. เพื่อให้อาจารย์ได้น าความรู้ไปใช้
ในการเรียนการสอนรูปแบบ 
Coaching และได้รับรางวัลจากการ
ประกวด Teacher As a Coach 
ดีเด่น 

    

1.เชิงปริมาณ  
    1. จ านวนอาจารย์ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
    2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการประชุม ผู้มีบทบาท  
Coaching  ดีเด่น  จ านวน 5 คน  
    3. จ านวนอาจารย์ต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดการสอนแบบ 
Coaching  ร้อยละ100 
 
2.เชิงคุณภาพ  
   1. ระดับความรู้ที่ได้รับหลังการอบรม ค่าเฉลี่ย 3.51 
   2. ระดับความส าเร็จของโครงการ คะแนน 4 
 
3.เชิงเวลา  
  ระยะเวลาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส 2-4  บรรลุ
เป้าหมายรอ้ยละ  
 
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร.  198,060 .บาท เบิกจ่ายจริง 
64,200  คงเหลือ  133,860 บาท   คิดเป็นร้อยละ 32.41  

198,060.00 64,200.00 การจัดโครงการอบรมหลกัสูตรพัฒนาบทบาทครูผู้สอนสู่การ
เป็น Teacher as a Coach ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี รวมจ านวน 45 คน เพื่อ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลยัให้บรรลุผลส าเร็จในด้านการผลิตและพัฒนา
วิชาชีพครู เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ใหม่ (Upskill) เพื่อ
พัฒนาตนเอง และเพื่อให้คณาจารย์ได้น าความรู้ไปใช้ในการ
เรียนการสอนรูปแบบ Coaching และได้รับรางวัลจากการ
ประกวด Teacher As a Coach ดีเด่นโครงการอบรม
หลักสูตรพัฒนาบทบาทครูผู้สอนสู่การเป็น Teacher as a 
Coach เป็นโครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีหวัข้ออมรม ดังนี้ 1. การโค้ชคือ
อะไร มีประโยชน์ตอ่การศึกษาอย่างไร 2. การฟังเชิงลึก 3. 
การใช้ค าถามทรงพลัง และการสะท้อนกลับ 4. ส ารวจวงล้อ
ชีวิตและการตั้งเป้าหมาย 5. การโค้ชโดยใช้ GROW MODEL 
6. รูปแบบบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู้ 7. ปรับแต่ง
รูปแบบการสอนให้ทรงพลัง 8. Growth mindset และ
หลักการการเรียนรู้ 9. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
และประยกุต์เทคนิคของ Coach และ Facilitator ในการสอน 
และ 10. บรรลุเป้าหมายในบทบาทครูดว้ยการโค้ช 

1. อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับความรู้ใหม่
เพื่อ Upskill พัฒนาตนเอง   
2. อาจารย์ได้น าความรู้ไปใช้ในการเรียนการ
สอนรูปแบบ Coaching   
3. อาจารย์ได้รับรางวัลจากการประกวด
Teacher As a Coach ดีเด่น ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 
 

  มีแผนก ากบัการ
ติดตามงานอย่าง
ชัดเจนและเคร่งครัด 

กิจกรรมย่อยที่ 7.5 โครงการพัฒนา Online Health Simulation 2 ภาษา เพือ่พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและบุคลากรสุขภาพสู่มาตรฐานสุขภาพระดับสากล Training for The Trainer (6573000027) / 280,000.00 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนา Online 
Health Simulation 2 ภาษา เพือ่
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและ
บุคลากรสุขภาพสู่มาตรฐานสุขภาพ
ระดับสากล Training for The 
Trainer 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อพัฒนาสื่อ Online Health 
Simulation 2 ภาษา 
1.2 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียน
ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.3 เพื่อพัฒนาอาจารย์สูก่ารเป็น 
Trainer ทางด้าน Health Science 
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

ได้ Online Health 
Simulation 2 ภาษา 

บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานสุขภาพ

ระดับสากล Training for 
The Trainer และเกิด

การบริการวิชาการแบบมี
รายได้ 

1. เชิงปริมาณ   
- จ านวนสื่อ Online Health Simulation 2 ภาษา เป้าหมาย 
7 เร่ือง ผลการด าเนินงาน 2 เร่ือง 
- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Trainer ตามความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขา เปา้หมาย 7 คน  ผลการด าเนินงาน 3 
เร่ือง 
2. เชิงเวลา  
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
3. เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 280,000 บาท เบิกจ่ายจริง 245,443.80 บาท 
คงเหลือ 34,556.20 บาท 

280,000.00 245,444.80 ด าเนินการ Online Health Simulation 2 ภาษา ได้จ านวน 
2 เร่ือง ซ่ึงไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดจาก 7 เรื่อง แต่ในจ านวน 2 
เร่ือง นั้นได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และสามารถไป
เผยแพร่สู่การเรียนรู้ได้ 

จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
กระบวนการศึกษาข้อมูลตามทฤษฎีและ
แนวทางปฏบิัติและน าไปสูก่ารผลิตองค์
ความรู้ทางสุขภาพสามารถน าไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ และรวมไปถึงท าให้ทราบ
กระบวนการผลิตสื่อที่บูรณาการในหลาย
หน่วยงานภายในองค์กร 

สื่อวิดีทัศน์ไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนด 

มีแผนก ากบัการ
ติดตามงานอย่าง
ชัดเจนและเคร่งครัด 

โครงการที่ 6 โครงการพลิกโฉมการจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนทุกช่วยวัย 
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรระยะสั้นเพือ่เปิดโอกาสทางการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (6508000029) / 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3 



19 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะที่
จ าเป็นและมีความพร้อมต่อการ
ท างาน/ประกอบอาชพีอิสระใน
อนาคต 
2. เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวยัได้มี
โอกาสทางการศึกษาและเข้าสู่
กระบวนการจัดการศึกษาในระบบ
คลังหน่วยกิตรองรับการผลิต
ก าลังคนสู่โลกแห่งอนาคต 

    

1. จัดการเรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิตอย่างน้อย 
เป้าหมาย 2 รายวิชา ผลการด าเนินงาน 1 รายวิชาวิชาการ
ผลิตแพะและแกะ 
2. หลักสูตรระยะสั้นอย่างน้อย เป้าหมาย 2 หลกัสูตร ผลการ
ด าเนินงาน 1. หลักสูตร pet grooming 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากกวา่ เป้าหมาย ระดับ 
3.51 ผลการด าเนินงาน 3.89 
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  40,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
17,153  คงเหลือ 22,847 บาท 

40,000.00 17,153.00 การด าเนินกิจกรรม หลักสูตรระยะสั้นเพื่อเปิดโอกาสทางการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก ่หลักสูตร pet 
grooming ให้กับนกัศึกษาที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือการเป็นอาชีพเสริมในอนาคต 
โดยในการอบรมนั้น นักศึกษาจะได้มีการฝึกปฏิบัติในด้านการ
ฝึกบังคับสัตว์เล้ียง อุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการดูแล
สัตว์เล้ียง เช่น กรรไกรตัดเล็บ แบตเตอเร่ียนตัดขน คีมถอนขน
หู เป็นต้น ซ่ึงในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกการจับสุนัข 
และแมวในการอาบน้ า เปา่ขน การตัดขน ถอดขนห ูตัดเล็บ ที่
ถูกวธิี ท าให้สัตว์เล้ียงไม่เครียด โดยใช้ระยะเวลาการอบรม
จ านวน 3 ชั่วโมง ซ่ึงในช่วง 1 ชั่วโมงแรกเป็นการให้ความรู้ด้าน
ทฤษฎี และต่อด้วยการฝึกปฏบิัติอีก 2 ชั่วโมง  

องค์ความรู้เฉพาะทางของการอบรม
หลักสูตร pet grooming  
1. การได้เรียนรู้พันธุ์ของสัตว์เล้ียงต่างๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะประจ าพันธุ ์เช่น ขน ส ี
รูปร่าง นิสัย ลักษณะประจ าพันธุ์ตา่งๆ ที่จะ
มีผลต่อการดูแลที่เป็นพิเศษและการดูแล
สัตว์ในแต่ละสายพันธุ์จะมีความแตกต่างกัน  
2. ลักษณะขนของสัตว์เล้ียง ที่จะต้องดูและ
และใช้อุปกรณ์ในการท าความสะอาดให้
เหมาะสม เช่น แมวสายพันธุ์เปอร์เซีย จะมี
ขนยาวจะต้องมีการใช้แบตเตอเรี่ยนในการ
ตัดขนบริเวณร่องนิ้ว ก้น เพือ่ให้มีความ
สะอาดไม่เกิดเชื้อราง่าย  
3. น้ ายาที่ใช้ในการอาบน้ า น้ ายาหยอดหู 
เพื่อท าความสะอาดจะมีความเฉพาะที่ใช้กับ
สัตว์เล้ียง วิธกีารใช้ ปริมาณให้เหมาะสมกับ
ขนาดตัวของสัตว์เล้ียง  
4. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับสัตว์เล้ียง นักศึกษา
ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง วิธกีารใช้
ไดร์เป่าขนให้แห้ง จะต้องมีจังหวะในการเป่า
และหยุด มีการเป่าแบบร้อนและเย็น เปา่
บริเวณจะที่อับและง่ายต่อการเป็นเชื้อรา 
จะต้องมีการเป่าใหแ้ห้ง การใช้คีมถอนขนหู 
การใช้กรรไกรในการตัดเล็บสัตว์เล้ียง เป็น
ต้น 
5. การใช้สายจูงบังคับสัตว์เล้ียง  
 
องค์ความรู้ในด้านการผสมอาหารสัตว์ 
1. การให้ความรู้ด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่
จะน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน โปรตีน และ
วิตามิน ในการผสมอาหารให้สัตว ์
2. ให้นักศึกษาได้ค านวณสูตรอาหารส าหรับ
แพะ โดยเป็นการบูรณาการกับรายวิชาการ
ผลิตแพะและแกะ และรายวิชาหลักการผลิต
สัตว์ 
3. สูตรอาหารที่เหมาะสมกับสัตวแ์ต่ละ
ประเภท แต่ละชว่งอายุ ฝึกการปฏิบัติการ
ท าผสมอาหาร 

ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควิดท าให้
ต้องจ ากัดจ านวน
นักศึกษาเข้ารว่ม
อบรม เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรค 

การจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้
นอกเหนือจากใน
รายวิชาเรียน เป็นสิ่ง
ที่สามารถให้นักศึกษา
ไปต่อยอดเพื่อเป็น
อาชีพในอนาคตได้ 
ควรมีการจัดต่อเนื่อง
และจัดหลักสูตร
อบรมให้เข้ากับแต่ละ
ช่วงยุคสมัย และ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่ควรน ามา
ให้จัดอบรมให้
นักศึกษาต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์ เพื่อยกระดับทกัษะสู่อาชีพแห่งโลกอนาคต (6566000011) / 90,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 3 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ทดสอบและทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาพนกังานการใช้
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาคอมพวิเตอร์
ประยุกต์ แขนง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส านักงาน จ านวน 20 

คน 

หลักสูตรอบรมพลิกโฉม
การจัดการศึกษาด้วย
ระบบคลังหน่วยกิต 
จ านวน 1 หลักสูตร 

1. เชิงปริมาณ  
-  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ เปา้หมาย 20 คน ผลการ
ด าเนินงาน 20 คน บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ  
-  จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ถกูพัฒนาขึ้นส าหรับการจัอ

40000 39600 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ส านักงาน ได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 2 หลกัสูตร 
คือหลักสูตรประมวลผลค า และหลักสูตรตารางท าการ โดยใน

นักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงานในด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ประมวลผลค า และหลักสูตรตารางท าการ  

เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ได้
ด าเนินการตรวจ

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวปฏิบัติใน
การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-
19 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการศึกษาในระบบ
คลังหน่วยกิตรองรับการผลิต
ก าลังคนสู่โลกแห่งอนาคตเพื่อเปิด
โอกาสทางการศึกษา 

การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต เป้าหมาย 1 หลักสูตร ผลการ
ด าเนินงาน 1 หลักสูตร บรรลุ  
3. เชิงเวลา  
-  ระยะเวลาในการจัดอบรม เป้าหมาย 3 วัน ผลการ
ด าเนินงาน 3 วัน บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ  
- สามารถใช้งบประมาณจัดท าโครงการการตามจ านวน 
เป้าหมาย 40000 บาท ผลการด าเนินงาน 39600 บาท  
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 40,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
39,600 คงเหลือ 400 บาท 

การอบรมมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จ านวน 20 คน และได้
ท าการทดสอบหลังจากได้รับการอบรม โดยนักศึกษาได้รับมี
การวัดความรู้หลังจากอบรม และนกัศึกษาจะได้น าความรู้
ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชพีต่อไปเม่ือจบ
การศึกษา 

ประเมินแบบ
ออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาพนกังานการใช้คอมพิวเตอร์ (6566000012)  / 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต Re-Skill Up-Skill (สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา) (6525000016) / 120,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  / ไตรมาสที่ 2-3-4 
          
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรเชิญบรูณการศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต (6532000006) / 20,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต (6535000003) / 20,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3 
          
กิจกรรมที่ 7 ยกเลิก 
          
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์ เพื่อยกระดับทกัษะสู่อาชีพแห่งโลกอนาคต (6514000018) / 90,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการจัดการศึกษาดว้ยระบบคลังหน่วยกิต (6521000005) / 30,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลกัสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับทกัษะสูอ่าชีพแห่งโลกอนาคต (6556000017) / 90,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2-3-4 
          
กิจกรรมที่ 11 โครงการพลกิโฉมการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยระบบคลังหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนทกุชว่งวัย (6573000026) / 100,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 3-4 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง
ให้แก่อาจารย์ในการสร้างรายวิชาใน
ระบบคลังหน่วยกิตเพือ่การเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกช่วงวยัด้านวิทยาการ
สุขภาพ 
2. สร้างเนื้อหา /รายวิชา /ในระดับ
คลังหน่วยกิต สะสมหน่วยกิตเพื่อให้
ได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
สัมฤทธิบัตร อนุปริญญาหรือ
ปริญญาตร ีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกช่วงวัยดา้นวิทยาการสุขภาพ 

จ านวนโมดูลการเรียนรู้
สาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ เพื่อยกระดับ
ทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Up-
skill) ในระบบคลังหน่วย

กิต 

ระดับการผ่านเกณฑ์การ
วิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. เชิงปริมาณ   
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย รอ้ยละ 80 ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 84.80 
- โมดูลการเรียนรู้สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อยกระดับ
ทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Up-skill)  ในระบบคลังหน่วยกิต เป้าหมาย 
4 โมดูล ผลการด าเนินงาน 4 โมดูล 
- คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 3.51 ผลการด าเนินงาน 4.08 
2. เชิงคุณภาพ  
- ระดับการผ่านเกณฑ์การวิพากษ์ของ เป้าหมาย ผ่าน ผลการ
ด าเนินงาน ผ่าน 
3. เชิงเวลา  
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ 

100,000.00 17,400.00 โครงการพลิกโฉมการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้วยระบบคลังหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนทกุช่วงวัย จัดกจิกรรม
ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
หรือวิชาในระบบธนาคารหน่วยกิต วันที ่22 มิถุนายน 2565 
ประชุมท าความเขา้ใจเร่ืองการจัดท าหลักสูตรหรือวิชาในระบบ
ธนาคารหนว่ยกิต โดย ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงรายวิชาในหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมงของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นโมดูล
อย่างน้อย 4 โมดูล (เนื้อหาการเรียน  
แนวทางการวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้) 
   - โมดูลที่ 1 แนวคิดการดูแลผู้สูงอายกุลุ่มต่าง ๆ 
   - โมดูลที่ 2 การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายกุลุ่ม
สุขภาพดีและเบี่ยงเบน 
   - โมดูลที่ 3 การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายกุลุ่ม
เจ็บป่วยและระยะสุดท้าย 
   - โมดูลที่ 4 การตอบสนองความต้องการทางการจิตใจและ

 รายละเอยีดโมดูลการเรียนรู้ส าหรับการจัด
การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ได้แก่ 1) 
ชื่อโมดูลการเรียนรู้ 2) คณะกรรมการพฒันา
โมดูลการเรียนรู้และด าเนินการจัดการศึกษา 
3) ค าอธิบายของโมดูลความรู้ 4) ภาษาที่ใช้
ในการจัดการศึกษา 5) วัตถุประสงค์ของ
โมดูลการเรียนรู ้6) การประเมินผล
การศึกษา 7) ช่วงเวลาในการจัดการเรียน
การสอน 8) รูปแบบในการจัดการเรียนการ
สอน 9) กลุ่มเป้าหมายของโมดูลการเรียนรู้ 
10) คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนโมดูลการ
เรียนรู้ 11) การบริหารการเงิน 12) ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของโมดูลการเรียนรู้ 
13) การวัดและประเมินผลสมรรถนะตาม 
ELOs 14) แผนการสอนและแผนการ
ประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงั

ความเข้าใจและ
ยอมรับของการจัด
การศึกษาแบบระบบ
คลังหน่วยกิตค่อน
ข้างน้อยและไม่มี
ทิศทางที่แน่นอน 

สร้างความเข้าใจ 
และระบบแนวปฏบิัติ
ที่ชัดเจนต่อการจัด
การศึกษาแบบระบบ
คลังหน่วยกิต 



21 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ได้รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ่ายจริง 17,400 บาท 
คงเหลือ 82,600 บาท 

จิตวิญญาณ 
   กิจกรรมครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การจัดท า
หลักสูตรหรือวิชาในระบบธนาคารหน่วยกิต 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมครั้งที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าสื่อเรียนรู้ของหลกัสูตรหรือวิชาในระบบ
ธนาคารหนว่ยกิต วันที ่1 สิงหาคม 2565 ภายหลังจากการ
วิพากษ์ได้จัดท าหลักสูตรหรือวิชาในระบบธนาคารหนว่ยกิต 
ดังนี้ 
   - โมดูลที่ 1 หลักการพื้นฐานการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม    
   - โมดูลที่ 2 การจัดการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
   - โมดูลที่ 3 การจัดการรายกรณีเพื่อสง่เสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคบรรเทาอาการ และฟื้นฟูสภาพแก่ผูสู้งอายุที่มีสุขภาพดี 
ผู้สูงอายุที่มีการเบีย่งเบนทางสุขภาพ 
   - โมดูลที่ 4 แนวคิดและหลักการจัดการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพด ี

ของโมดูลการเรียนรู้ 15) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ของ 4 โมดูล ดังนี ้
   - โมดูลที่ 1 หลักการพื้นฐานการจัดการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม    
   - โมดูลที่ 2 การจัดการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
   - โมดูลที่ 3 การจัดการรายกรณีเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคบรรเทาอาการ 
และฟื้นฟูสภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีสขุภาพดี 
ผู้สูงอายุที่มีการเบีย่งเบนทางสุขภาพ 
   - โมดูลที่ 4 แนวคิดและหลักการจัดการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี 

โครงการที่ 7 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่ 
กิจกรรมที่ 1 ยกเลิก 
          
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าสือ่การเรียนรู้แบบ Blended Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (6525000017) / 200,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาส 2-3-4 
          
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเทคนิคการท าสือ่ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ blended learning (6544000027) / 30,000.00 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ
จัดการเรียนรู้แบบ blended 
learning ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
วิทยาการจัดการ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดท าสื่อ
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้กบั
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended Learning 
3. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภายใต้การใช้ระบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ (Learning 
Management System) 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนคณะ

วิทยาการจัดการ จ านวน 
45 คน ได้รับการพัฒนา 
สมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้แบบ blended 

learning 

1. หลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการทุก
หลักสูตรมีรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนรู้แบบ 
blended learning  
2. บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนคณะ
วิทยาการจัดการมี
สมรรถนะด้านเทคนิค
การจัดท าสื่อเพือ่การ
จัดการเรียนรู้แบบ 
blended learning  
3. บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนคณะ
วิทยาการจัดการมี
สมรรถนะในการใช้ระบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้ 
(PBRU Learning 
Management System) 
4. นักศึกษาทุกหลักสูตร
ของคณะวิทยาการ
จัดการมีผลสัมฤทธิ์

1. เชิงปริมาณ 
1) จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ blended 
learning  เป้าหมาย  20  / ผลการด าเนินงาน   20 
2) จ านวนสือ่ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ blended 
learning  เป้าหมาย   10 / ผลการด าเนินงาน  10 
3) จ านวนสือ่ที่ถูกน าไปใช้งานผ่านระบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (PBRU LMS)  เป้าหมาย   10   / ผล
การด าเนินงาน    10 
2. เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อสื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ blended learning   เป้าหมาย  ร้อยละ 
80   / ผลการด าเนินงาน   ร้อยละ 85 
2) ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่มตี่อการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบ blended learning   ร้อย
ละ 80 / ผลการด าเนินงาน     ร้อยละ 80 
3. เชิงเวลา 
1) กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย ไตร
มาส 3    / ผลการด าเนินงาน    ไตรมาส 3 
4. เชิงงบประมาณ 
1) ร้อยละของการใช้งบประมาณตามทีก่ าหนด เปา้หมาย   
100    / ผลการด าเนินงาน 89.70 
 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 85.71 

30,000.00 26,910.00 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนรู้แบบ blended learning และบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการมีสมรรถนะ
ด้านเทคนิคการจัดท าสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ blended 
learning สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีได้ (PBRU Learning 
Management System) 

การก าหนดรูปแบบการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้
ด้วยการฝึกปฏบิัติจะท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 

1. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่าท าให้มี
ความไม่แน่นอนและ
ท าให้ก าหนดการจัด
กิจกรรมคลาดเคลื่อน
จากที่ก าหนดไว ้
2. งบประมาณมี
จ านวนไม่เพียงพอท า
ให้ต้องปรับกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ 

1. ควรวางแผนการ
จัดกิจกรรมให้
สามารถปรับเปลี่ยน
ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความไม่
แน่นอน 
2. ควรปรับ
ระยะเวลาการจัด
กิจกรรมที่ท าให้
ผู้เข้าร่วมมีความ
สะดวกมากขึ้น 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ทางการเรียนตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 

กิจกรรมที่ 4 การจัดท าสือ่การเรียนรู้แบบ Blended Learning โดยใช้ระบบ Coaching (6544000028) / 35,000.00 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบ blended learning ใน
หลักสูตรทั่งระดับปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโทของคณะวิทยาการ
จัดการ 
2. เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 
blended learning 
3. เพื่อส่งเสริมการให้คณาจารย์มี
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ 
blended learning อย่างมีคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการมี
สื่อการเรียนรู้แบบ 

Blended Learning 
ส าหรับทุกหลกัสูตร 

1. บุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการมี
สมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended 
Learning ภายใต้ระบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้ 
(PBRU Learning 
Management System) 
2. ทุกหลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการมีส่ือที่
สามารถน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ 
blended Learning  
3. นักศึกษาทุกหลักสูตร
ของคณะวิทยาการ
จัดการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 

1. เชิงปริมาณ 
     1) จ านวนหลักสูตร/แขนงวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ blended learning  เป้าหมาย  6  / ผลการด าเนินการ 
6 
     2) จ านวนสือ่ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning เป้าหมาย  7 / ผลการด าเนินการ  7 
2. เชิงคุณภาพ 
     1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ blended learning   เป้าหมาย ร้อยละ 
80 / ผลการด าเนินการ  ร้อยละ 85  
     2) ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการน าสื่อที่ใช้
ในการจัดการเรียนรู้แบบ blended learning เป้าหมาย  ร้อย
ละ 80 / ผลการด าเนินการ   ร้อยละ 82  
3. เชิงเวลา 
     1) กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เปา้หมาย  
ไตรมาส 4/ ผลการด าเนินการ ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ 
     1) ร้อยละของการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด เปา้หมาย 
100 / ผลการด าเนินการ    100 
                   บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 35,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
35,000 คงเหลือ 0 บาท 

35,000.00 35,000.00 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตรมีสื่อส าหรับ
การจัดการเรียนรู้แบบ blended Learning โดยสามารถ
จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี (PBRU Learning 
Management System) ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม 

การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมกีาร
พัฒนาสมรรถนะในการจัดท าสือ่การเรียนรู้
แบบ Blended Learning โดยมุ่งเน้นการ 
Coaching จะสามารถผลกัดันให้เกิดผล
ส าเร็จและสามารถน าไปใช้ในการปฏบิัติงาน
ได้จริง 

1. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่าท าให้มี
ความไม่แน่นอนและ
ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมคลาดเคลื่อน
จากที่ก าหนดไว ้
2. งบประมาณมี
จ านวนจ ากัดท าให้ไม่
สามารถเพิ่มปริมาณ
สื่อการจัดการเรียนรู้
แบบ Blended 
Learning ได้มากพอ
ส าหรับความต้องการ
และจ าเป็น 

1. ควรวางแผนการ
จัดกิจกรรมให้
สามารถปรับเปลี่ยน
ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความไม่
แน่นอน 
2. ควรเพิ่ม
งบประมาณสนับสนุน
เพื่อให้สามารถผลิต
สื่อการจัดการเรียนรู้
แบบ Blended 
Learningได้
ครอบคลุมรายวิชา
ต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
3. ควรมีกลยุทธ์ใน
การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการผลิต
สื่อการจัดการเรียนรู้
แบบ Blended 
Learning ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ
มากขึ้น 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning อย่างมืออาชพี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6514000016) / 11,800 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6514000019) / 39,900 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาทักษะวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟา้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Blended Learning เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่ (New Normal) (6517000005) / 19,600 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และความรู้พื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟา้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา
ทักษะเชิงวิชาการด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Blended Learning 
ส าหรับการปฏิรูปการจัดการศึกษา
ในยุคปกติวิถีใหม ่(New Normal) 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับองค์
ความรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมยั
จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

    1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม 
จ านวน 27 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละจ านวนรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ 
blended learning และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดย
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 (รายวิชา วงจรไฟฟา้ 1) ร้อยละ 80 
หมายเหตุ โครงการจัดขึ้นในวันที ่23-24 กรกฎาคม 2565 แต่
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ทางสาขาวิชาฯ ไม่สามารถจัด
กิจกรรมย่อยของโครงการได้ เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ต้องไปเข้าร่วมกจิกรรม “วิ่งข้ามทุ่ง มุ่งเขา
แด่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีวิทยาเขตโป่งสลอด จึง
ขอคืนเงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการดังกล่าว ของ
สัญญาการยืมเงิน เลขที่ 524/65 โดยมค่ีาตอบแทนวิทยากร 

19,600.00 7,594.30 1. ได้รับความรู้ด้านทักษะวิชาการ โดยเฉพาะความรู้พื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟา้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า วงจรไฟฟา้พื้นฐาน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติจริงได้ 
2. ได้พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Blended Learning ได้ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกบัการใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และรู้จกัอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหลากหลาย
ชนิด 
3. ได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่ทนัสมัยจากผู้เชีย่วชาญ
โดยตรง 
4. ได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยวธิีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

1. ได้รับความรู้ด้านทักษะวิชาการ 
โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้งานในทางปฏบิัติจริงได้ 
2. ได้พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning ได้ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกบัการใช้
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และรู้จกัอุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้าหลากหลายชนิด 
3. ได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่
ทันสมัยจากผู้เชีย่วชาญโดยตรง 

ก าหนดการของ
โครงการในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2565 ซ่ึง
ตรงกับกิจกรรม
บังคับ “วิ่งข้ามทุ่ง มุ่ง
เขาแด่น” ทาง
สาขาวิชาฯ ไม่
สามารถจัดกจิกรรม
ย่อยของโครงการได้ 
เนื่องจากนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ต้องไปเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว จึง
ขอคืนเงินโครงการ
บางส่วน ท าให้
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เป็นเงิน 4,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,500 บาท 
และค่าอาหารวา่ง เป็นเงิน 1,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
7,550 บาท และขอเบกิค่าหนังสือประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะวิชาการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า เพียง 4,455.70 บาท คงเหลือค่าหนังสือ
ประกอบการอบรม เป็นเงิน 44.30 บาท ดังนั้น รวมคืนเงิน
โครงการทั้งหมด 7,594.30 บาท 
3. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 19,600 บาท เบิกจ่ายจริง 
12,005.70 บาท คงเหลือ 7,594.30 บาท 

4. ได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วย
วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัดเชิง
งบประมาณ มีการ
เบิกค่าใช้จ่ายเพยีง
ร้อยละ 61.25 

กิจกรรมที่ 8 การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (6521000003) / 65,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 9 การยกระดับมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนกิส์อัจฉรยิะ  ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended Learning  สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (65B5000003)  / 63,700 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 10 ยกระดับมาตรฐานการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรเพื่อปฏิรูปจัดการศึกษาในยกุปกตวิถิีใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (6566000015) / 200,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาเทคนิค
การท าสื่อในรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended Learning 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1.1 เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ 
Blended Learning ด้วยเทคนิค
การท าสื่อการเรียนรู้ที่มุ่งผลลัพธ์และ
ทันสมัยสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในยุคปกติวิถีใหม ่
1.2 เพื่อเพิ่มทักษะและความ
เช่ียวชาญการท าโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาผ่านการฝึก
ปฏิบัติในรูปแบบการเรียนการสอน
ผสมผสานหรือ Blended Learning 
1.3 เพื่อยกระดับทกัษะด้านวิชาการ
ของนักศึกษาให้เป็นนกักระบวนกรที่
สามารถบริหารโครงการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผ่านสื่อการจัดการ
เรียนรู ้

สื่อการสอนดิจิทัลใน
รายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended 

Learning  

รายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended 

Learning สามารถน าสื่อ
การสอนดิจิทัลไปจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended 
Learning ในหลักสูตร

คอมพิวเตอร์ประยกุต์ได้ 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 ร้อยละของรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
1.2 จ านวนหลกัสูตรที่มีการใช้ระบบบรหิารจัดการเรียนรู้ 
(Learning Management System) ตามวัตถุประสงค์ของ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ตามมาตรฐานสากลส าหรับการ
จัดการเรียนรู้สมัยใหม่  เป้าหมาย 1 หลกัสูตร ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
1.3 รายวิชาที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Blended 
Learning  เป้าหมาย 1 หลักสูตร ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย  
1.4 ผู้เข้าอบรม เป้าหมาย 25 คน / ผลการด าเนินงาน 76 คน 
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใข
ของสถานประกอบการระดับ 3.51 ขึ้นไป เป้าหมายร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

20,000.00 14,400.00  ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Blended Learning  และ
รายวิชาการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
7133407 สามารถน าสื่อการสอนดิจิทัลไปจัดการเรียนรู้แบบ 
Blended Learning ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ
คือวิธีการผลิตสื่อการสอนแบบ Blended 
Learning ที่ต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ผู้สอน ผู้เรียน และระบบบนเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ที่จะรองรับแพลทฟอร์ม รวมถึง
ความพร้อมของทรัพยากรคอมพิวเตอรข์อง
นักศึกษาเป็นส าคัญ 

เกิดภาวะการระบาด
ของโรคไวรัสเป็น
ปัจจัยคุกคามการ
ด าเนินการจัด
โครงการในบาง
ประเด็นคือการอบรม
ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ไม่
สามารถกระท าได้ ท า
ให้ขาดผลเชิง
ประจักษ์ในการ
ทดลองใช้ส่ือการสอน
ควบคู่กับการซักถาม
ผู้สอน 

การผลิตสื่อดิจิทัลควร
จัดงบประมาณเฉพาะ
เพื่อให้สามารถจัดหา
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
พัฒนารายวิชาได ้

กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมปฏิบัติการ
สร้างแบบจ าลองสามมิติส าหรับ
เทคโนโลยีโลกเสมือน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและ
หลักสูตรเพื่อปฏิรูปการศึกษาในยุค
ปกติวิถีใหม ่
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้าง

 ทักษะที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ชิ้นงานที่เกิดจากการ
อบรม 

1. เชิงปริมาณ 
    1) จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  เป้าหมาย อย่างน้อย 15 คน / 
ผลการด าเนินงาน 20 คน  บรรลุ 
    2) จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม  เป้าหมาย อย่างน่้อย 2 ชิ้น / ผลการ
ด าเนินงาน 3 ชิ้น  บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะความสามารถ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 บรรลุ 
3. เชิงเวลา  

18,120.00 17,919.02 โครงการบรรลุเป้าหมายตามตวัชี้วัดทีก่ าหนด การพัฒนาแบบจ าลองสามมิติเพื่อใช้ใน
เทคโนโลยีโลกเสมือน  

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโร
น่า (covid-19) ที่
อาจท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมใน
รูปแบบปกติได้
สะดวกมากนัก ในที่นี้
ได้แก้ปัญหาโดย
วิธีการอบรมแบบ
ผสมผสาร  

1. ผู้เข้าอบรมอยาก
ให้มีการจัดอบรมทกุ
ป ี
2. ผู้เข้าอบรมอยาก
ให้เพิ่มวันในการจัด
กิจกรรม      
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แบบจ าลองสามมิติส าหรับ
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีโลกเสมือน 

    กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด  เปา้หมาย ไตร
มาส 3 / ผลการด าเนินงาน เมษายน 65 (ไตรมาส3) บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ  เป้าหมาย 18,120.00 / ผลการด าเนินงาน 
17,919.02 บาท  

 
  

กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาการเรียน
การสอนแบบ Blended Learning 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้มีรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended Learning ใน
หลักสูตตร่วมกับการใช้งานสื่อผสม  
2.  เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ (Learning 
Management System) ใน
รายวิชาต่างๆ  

ผลงานสื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ 

Blended Learning 5 
ชิ้นงาน  

ผู้สอนสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธกีารสอนให้
เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended 

Learning ได ้ 

1. เชิงปริมาณ  
- จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning ในหลักสูตรปรับปรุง 2564  เป้าหมาย 5 วิชา ผล
การด าเนินงาน 5 วิชา บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ  
-  ผลงานสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ แบบ Blended 
Learning เป้าหมาย 5 เร่ือง ผลการด าเนินงาน 5 เร่ือง บรรล ุ 
3.  เชิงเวลา  
-  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย สิ้นสุด
ภายในปีงบประมาณ ผลการด าเนินงาน สิ้นสุดภายใน
ปีงบประมาณ  บรรลุ  
4. เชิงงบประมาณ  ได้รับจัดสรร 21880 บาท เบิกจ่ายจริง 
20,000  บาท คงเหลือ 1,880 บาท 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 21,880  บาท เบิกจ่ายจริง 
20,000 บาท คงเหลือ 1,880 บาท  

21,880.00 20,000.00 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
และได้รับการพัฒนาจัดท าสื่อ โดยนักศึกษาได้สื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 5 เร่ือง    

ได้สื่อการเรียนรู้แบบ Blended Learning      

กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการซ่อมประกอบ
คอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัศึกษา
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ประยุกต ์
แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ส านักงาน  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้มีรายวิชาใหม่ ๆ 
ในคณะที่ทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการ
สอนในยุคปกติวิถีใหม ่ 

 นักศึกษาได้รับความรู้
และทักษะในการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และ
ดูแลรักษาคอมพวิเตอร์  

นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
พร้อมที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

1. เชิงปริมาณ  
- รายวิชาที่มกีารจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning 
(มคอ.3) เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80 
บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
บรรลุ  
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 เปา้หมาย  
4. เขิงงบประมาณ  
- สามารถใช้งบประมาณจัดท าโครงการตามจ านวน เป้าหมาย ื
20,000 บาท  ผลการด าเนินงาน 20,000 บาท บรรลุ 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
20,000 คงเหลือ 0 บาท 

20,000.00 20,000.00 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นักศึกษา ได้รู้จักการเลือก Case, 
Power supply, M/B การเลือก CPU, RAM และ HDD การ
ตรวจสอบลักษณะอาการเสียของอุปกรณ์ต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษามีความรู้และทักษะในการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และดูแลรักษาคอมพวิเตอร์ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว แก้ปญัหาในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ได้ 

นักศึกษามีความรู้และทักษะในการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ 

    

กิจกรรมย่อยที่ 5 “พัฒนาการเรียน
การสอนแบบ Blended Learning 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ (ค.บ.) ” 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้มีรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรแูบบ Blended Learning ใน
หลักสูตรร่วมกับการใช้งานสื่อผสม
แบบInteractive 
2. เพื่อประเมินการยอมรับการใช้สื่อ

 มีสื่อที่สนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนให้เป็น

รูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ Blended 
Learning ได้ 

การบูรณาการองค์ความรู้
จากสื่อการเรียนรแูบบ 

Blended Learning กับ
รายวิชาในสาขาวิชา 

1. เชิงปริมาณ   
-  จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning ในหลักสูตรปรัปปรุง ค่าเป้าหมาย 8 รายวิชา 8 
รายวิชา (จากที่เปิดสอนทั้งหมด 10 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
80) บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ  
-  ผลการประเมินการยอบรับการใช้สื่อที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended Learning ค่าเป้าหมาย ระดับ >3.50 
(จาก5.00) ผลการด าเนินงาน 4.23 บรรล ุ 

40,000.00 40,000.00 ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินกิจกรรม 
“พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Blended Learning สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)” ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการ
จัดการเรียนรขูองอาจารยผูสอนและหลกัสูตรเพื่อปฏิรูปการจัด
การศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่  โดยมีระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการระหว่างวันที ่30 มิถุนายน 2565 - วันที ่15 
กรกฎาคม 2565   และได้น าไปทดลองใช้กับนักศึกษา สาขา
คอมพิวเตอร์(ค.บ.)ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 50 
คน เพื่อประเมินการยอมรับสื่อการเรียนการสอนแบบ  

   พัฒนาเพิ่มเติม
เนื้อหาของสื่อให้
ครอบคลุมในเน้ือหา
รายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ที่ใช้ในการจัดการเรียนรแูบบ 
Blended Learning 

3. เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 บรรลุ  
4. เชิงต้นทุน  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ ค่า
เป้าหมาย 40,000 บาท ผลการด าเนินงาน 40,000 บาท 
บรรลุ  
5.งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  40,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
40,000 คงเหลือ 0 บาท 

Blended Learning สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) นั้น ได้ผล
การยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.26 จากค่า
ประเมินเต็ม 5 ซ่ึงสื่อให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนแบบ 
Blended Learning ที่พัฒนาขึ้นมานั้น เหมาะสมที่จะน าไปใช้
เป็นสื่อประกอบการสอนควบคูก่ับการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบปกติเพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ในสาขา
คอมพิวเตอร์(ค.บ.)ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

กิจกรรมย่อยที่ 6  “พัฒนาต้นแบบ
เกมทางการศึกษา รายวิชาทกัษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 
แบบ Blended Learning ” 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาต้นแบบเกมทาง
การศึกษา รายวิชาทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต แบบ 
Blended Learning 
2. เพื่อประเมินผลการพัฒนา
ต้นแบบเกมทางการศึกษา รายวิชา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลก
พลวัต แบบ Blended Learning 

ได้ต้นแบบเกมทาง
การศึกษา รายวิชาทกัษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ใน

โลกพลวัต แบบ 
Blended Learning 

การพัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ด้านการใช้

คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 
แบบ Blended 

Learning   

1. เชิงปริมาณ  
- ได้ต้นแบบเกมทางการศึกษา รายวิชาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต แบบ Blended Learning (เนื้อหา
ในการพัฒนาเกมประกอบดว้ย 1) ฮาร์ดแวร์ 2) ซอฟตแ์วร์ 3) 
โปรแกรมประมวลผลค า 4) โปรแกรมตารางค านวณ 5) 
โปรแกรมน าเสนอ 6) ระบบเครือข่ายเบือ้งต้น 7) ความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ และ8) พรบ. คอมพิวเตอร์)   
ค่าเป้าหมาย 8 เร่ือง ผลการด าเนินงาน 8 เร่ือง (ได้ส่ืต้นแบบ
เกมการศึกษา 8 เร่ือง) บรรลุ  
- จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมทดลองใช้ประเมินส่ือ  
เป้าหมาย 100 คน ผลการด าเนินงาน 100 คน บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ  
-  ผลการประเมินการยอมรับการพัฒนาต้นแบบเกมทาง
การศึกษารายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต แบบ 
Blended Learning ค่าเป้าหมาย ระดบั >3.50 ผลการ
ด าเนินงาน 4.42  
3. เชิงเวลา  
-  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
4. เชิงต้นทุน  
-  ค่าใช้จา่ยในการด าเนินกิ้จกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัต 
เป้าหมาย 40000 บาท ผลการด าเนินงาน 40000 บาท  บรรลุ   
5. งบประมาณ ได้รับจัดสรร 40000 บาทเบิกจ่ายจริง 40000 
บาท คงเหลือ 0.00 บาท  

40,000.00 40,000.00  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินกิจกรรม “พัฒนา
ต้นแบบเกมทางการศึกษา รายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในโลกพลวัต แบบ Blended Learning” ภายใต้โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนและ
หลักสูตรเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่  โดยมี
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 
2565 - วันที่ 15 สิงหาคม 2565    และได้น าไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 100 คน เพื่อ
ประเมินการยอมรับต้นแบบเกมทางการศึกษา รายวิชาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต แบบ Blended Learning 
นั้น ได้ผลการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สดุ คือ มีค่าเฉลี่ยที ่
4.42 จากค่าประเมินเต็ม 5 ซ่ึงสื่อให้เห็นว่าต้นแบบเกมทาง
การศึกษาทีพ่ัฒนาขึ้นมานั้น เหมาะสมทีจ่ะน าไปใช้เป็นสื่อ
ประกอบการสอนควบคู่กบัการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ปกติเพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ในรายวิชาการใช้
คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

  พัฒนาเพิ่มเติมเนื้อหา
ที่จะน ามาจัดท าเกมส์
ให้มีความหลากหลาย
และครอบคลุมใน
เนื้อหามากขึ้น  

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning อย่างมืออาชีพเพือ่รองรับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคปกติวถิีใหม่ (6573000012) / 50,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนให้
สามารถจัดการเรียนรู้แบบ 
Blended Learning อย่างมืออาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาเทคนิคการท าสื่อใน
รายวิชา โดยใช้ระบบ coaching 
3. จัดท าสื่อการเรียนรู้แบบ 
Blended learning โดยใช้ระบบ 
coaching 

    1. เชิงปริมาณ   
- ร้อยละของรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80 
- จ านวนสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning 
เป้าหมาย 5 สื่อ ผลการด าเนินงาน 5 สือ่ 
2. เชิงคุณภาพ  
- ระดับของเนื้อหา/แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
learning ในรายวิชา เปา้หมาย ระดับด ีผลการด าเนินงาน 
ระดับดี 
3. เชิงเวลา  

50,000.00 37,500.00 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนรู้แบบ Blended Learning อย่างมืออาชีพเพือ่รองรับ
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคปกติวิถีใหม่เพือ่
รองรับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคปกติวิถีใหม่ 
โดยจัดกจิกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนให้สามารถ
จัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning อยา่งมืออาชีพ พัฒนา
เทคนิคการท าสื่อในรายวิชา และจัดท าสื่อการเรียนรู้แบบ 
Blended Learning 

กิจกรรมจัดท าสื่อการเรียนรู้แบบ Blended 
learning โดยใช้ระบบ coaching จ านวน 5 
สื่อรายละเอยีดดังนี้ 
คลิปที่ 1 เร่ืองการตรวจร่างกายเบื้องต้นเชิง
ประยุกต์ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย (Basic 
physical examination applied to Thai 
Traditional Medicine) โดย อาจารย์สณัฐิ
ตาพร กลิ่นทอง อาจารย์สาขาการแพทย์
แผนไทย 
คลิปที่ 2 เร่ืองการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

ระยะเวลาจัด
กิจกรรมตรงกับ
ช่วงเวลาที่อาจารย์มี
การนิเทศนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
จึงขออนุญาตขยาย
ระยะเวลาการด าเนิน
กิจกรรม 

วางแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ในรู้แบบ Blended 
learning เพื่อรองรับ
การจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในยุคปกติวิถีใหมแ่ละ
สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
4. เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 50,000 บาท เบิกจา่ยจรงิ 37,500  บาท 
คงเหลือ 12,500 บาท 
 

(Basic Fire Fighting) โดย หน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัสาธารณภัย 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
คลิปที่ 3 เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปากใน
ผู้สูงอายุ โดย อ.ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล 
อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ
คลิปที่ 4 เร่ืองการตรวจร่างกายเบื้องต้น
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดย ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์เผ่า อนันจิว๋ อาจารย์สาขา
พยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน 
คลิปที่ 5 เร่ืองการท าคลอดฉุกเฉิน โดย 
อาจารย์ปิยธิดา เฉียบแหลม อาจารย์สาขา
พยาบาลศาสตร์ ภาควิชามารดาการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 

กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาเทคนิคการท าสื่อในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning (6556000018) / 62,500 บาท  /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ไตรมาสที่ 2-3 
          
กิจกรรมที่ 13 พัฒนาสมรรถนะอาจารยผ์ู้สอนระดับปริญญาตรีในการเรียนรู้แบบ  Blended Learming อย่างมืออาชพี (6501000017) / 30,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
ไม่ได้ด าเนินโครงการ  ซ่ึงเป็นช่วง
การเปิดภาคเรียนของนักศึกษา ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
และมีการออกฝึกประสบการณ์ ซ่ึงมี
การนิเทศนักศึกษา ท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีภาระงานจ านวนมาก จึง
ท าให้การด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการได้  

            

 

    

กิจกรรมที่ 14 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สอนเข้าสู่เกณฑ์ UKPF ระยะที ่1 (6592000015) / 92,600 บาท / ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 2 
          
กิจกรรมที่ 15 การพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning (6592000016) / 121,600 บาท  / ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 2 
          
โครงการที่ 8 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลัก สูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตว่าความเพื่อการประกอบวิชาชีพทนายความ (6540000003) / 40,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี (6553000001) / 40,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที ่3 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบญัช ี
2. เพื่อให้นักศึกษามกีารเตรียมความ
พร้อมและทักษะในการเข้าสูว่ิชาชพี
ด้านการบัญช ี“ทั้งด้านวิชาชพีผู้ท า
บัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตาม
ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน  50 คน   

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู ้และการเตรียม

ความพร้อมสู่วิชาชีพการ
บัญชี ด้านผู้ท าบญัชี 
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

และผู้สอบบัญช ี

1.  เชิงปริมาณ   ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ถูกเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชพีเฉพาะให้มีสมรรถนะสูง
ตามมาตรฐานวิชาชพี เป้าหมาย 50 คน / ผลการด าเนินการ 
55  คน 
2.  เชิงคุณภาพ  ระดับความรู้และทกัษะที่นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น  เปา้หมาย  ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 90 

40,000.00 40,000.00 สาขาการบัญชี จัดให้มกีารอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มี
สมรรถนะสูง สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี “เร่ือง การ
เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการบัญชี ดา้นผู้ท าบัญชี ผู้สอบ
บัญชีภาษอีากร และผู้สอบบัญชี” ในวันที่ 16 ,17,20,23,24
และ 27 กรกฎาคม  2565  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพงษ์
ไพโรจน์ นิ่มสังข์ ผู้ท าบัญช ี อ.เพ็ญสุข ม่วงไหมทอง ผู้สอบ

นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชจีากผูป้ระกอบวิชาชีพ
จริง และได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายด้านภาษี
ต่างๆ  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามประกาศ
กรมสรรพากร”   
3.  เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
และการท างานในอนาคต 

3.  เชิงเวลา   ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
เป้าหมาย  ไตรมาส 4 / ผลการด าเนินการ ไตรมาส 4 
4.  เชิงงบประมาณ เป้าหมาย  40,000 บาท / ผลการ
ด าเนินการ   40,000 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร   40,000 บาท เบกิจ่ายจริง 
40,000 บาท   คงเหลือ -  บาท 

บัญชีภาษอีากร และ คุณเกศินี ฉัตรอมรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 
     

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมารรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิขาชีพ (กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม) (6514000020) / 88,300 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาวิชาชพีและคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (6517000004) / 9,600 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาคุณภาพนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด้านวิชาชีพวิศวกรรม (6519000003) / 80,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2-3 
กิจกรรมย่อยที่ 1  อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการประยุกต์
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้
ประโยชน ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. บัณฑิตมีความพร้อม และเข้าใจ
ในระบบของ Solar cell PV และ 
Solar Thermal 

    1. เชิงคุณภาพ 
          -  ร้อยละของกลุ่มนกัศีกษาที่ตอ้งได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานวิชาชพีวิศวกรรมพลังงาน  
ร้อยละ 100 
2. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 60,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
59,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท 

60,000.00 59,000.00 1. นักศึกษาได้รับความรู้ด้านทกัษะวิชาการ โดยเฉพาะความรู้
พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟา้พื้นฐานโซลา่เซลล์ และน าความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติจริงได้ 
2.  นักศึกษาได้พัฒนาทกัษะเชิงวิชาการด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Blended Learning ได้ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
และรู้จักอุปกรณ์ของระบบเซลล์อาทิตยท์ั้งหมด 

ความรู้ด้านการน าพลังงานงานแสงอาทติย์
มาใช้ประโยชน ์และทกัษะด้านการออกแบบ
ระบบแสงอาทิตย ์

    

กิจกรรมย่อยที่ 2  การออกแบบ
ชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม 
Solidworks ในระดับ 
intermediate 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในโปรแกรมเขียนแบบ 
Solidwork เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคต 

    1. เชิงคุณภาพ 
          -  ร้อยละของกลุ่มนกัศีกษาที่ตอ้งได้รับการเตรียม
ความพรอมในการเข้าสู่มาตรฐานวิชาชพีวิศวกรรมพลังงาน  
ร้อยละ 100 
2. เชิงงบประมาณ  ได้รับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
15,400.บาท คงเหลือ 4,600 บาท 

20,000.00 15,400.00 1. นักศึกษาได้รับความรู้ด้านทกัษะวิชาการ โดยเฉพาะความรู้
พื้นฐานทางด้านการใช้โปรแกรม Solidworks เครื่องมือวัดทาง
ของโปรแกรมเบื้องต้นและพัฒนาไปถึงรับสูง และน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติจริงได้ 
2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ Blended Learning ได้ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้ 
โปรแกรม Solidworks 

นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการเขียนแบบ 
โปรแกรม Solidworks มกีารพัฒนาและ
ทักษะการอ่านแบบและเขยีนแบบ เพิ่มมาก
ขึ้น สามารถน าไปใช้กับการท าโครงงาน
ศึกษาได้ 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ 

  

กิจกรรมที่ 6 บูรณาการการเรียนการสอนและโครงงานวิจัยสู่บริการวิชาการแกชุ่มชน (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน) (6519000004) / 5,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2 
          
กิจกรรมที่ 7 การเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (6520000004) / 27,100 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อทบทวนความรู้รายวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรมและราย
วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะการใช้งานเครื่องสแกน 3 มิต ิ

    1. เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชพีเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  ร้อยละ 100 
3. เชิงงบประมาณ  ได้รับจัดสรร  27,100  บาท เบกิจ่ายจริง  
26,899.80  บาท คงเหลือ   99.26  บาท 

27,100.00 26,899.80 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดโครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้แก่นกัศึกษาชั้น
ปี 4 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครื่องสแกน 3 มิติ ในวันที ่สงิหาคม 2565 โดยผล
การจัดโครงการทั้ง 2 โครงการ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

1. นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ในรายวิชา
พื้นฐานทั้ง 4 วิชา และรายวิชาชีพ 4 
รายวิชา  
2. นักศึกษาได้ความรู้และทกัษะการใช้งาน
เครื่องสแกน 3 มิต ิ 

    

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (6521000004) / 40,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อเสริมความรู้ด้านความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพใหก้ับนักศึกษา  
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้

    1. เชิงคุณภาพ : จ านวนนักศึกษาที่ถูกเตรียมความพร้อมใน
การสอบใบประกอบวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 19 คน 

40,000.00 14,400.00 นักศึกษาได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรตามก าหนดการตั้งแต่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 7 สงิหาคม 2565 และ

1. ความพร้อมในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรหวัข้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ความพร้อมในการสอบใบประกอบ

เนื่องจากก าหนดการ
ของการอบรมตรงกับ
วันเสาร์-อาทิตย์ จึง
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย จาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง  

2. งบประมาณ : ได้รับจัดสรร 40,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
14,400 บาท คงเหลือ 25600 บาท 

ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพเครือข่ายการสื่อสารตามก าหนดการตั้งแต่วันที่ 30 
กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยนักศึกษา
ได้เข้ารับการอบรมในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 
ถึง 16.00 น. ด้วยช่องทาง Google Meet  
จากการด าเนินงานข้างต้นมีนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการประมาณ
ร้อยละ 82.6 ของนักศึกษาทั้งหมดในทกุหัวขอ้ของการอบรม 

วิชาชีพวิศวกรหวัข้อ การสื่อสารข้อมูลและ
โครงข่าย 
3. ความพร้อมในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรหวัข้อ การสื่อสารดิจิทัล 
4. ความพร้อมในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรหวัข้อ หลักการสื่อสาร 
5. ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเครือข่ายการ
สื่อสารหัวขอ้ การสร้างเครือข่ายไร้สาย
ขนาดเล็กด้วย IoT 
6. ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเครือข่ายการ
สื่อสารหัวขอ้ การสร้างฐานข้อมูลส าหรบั
เครือข่าย IoT  

ท าให้มีนักศึกษาบาง
คนติดภารกิจส่วนตวั
ไม่สามารถเข้าร่วม
การอบรมได้ 
นอกจากนั้นแล้วใน
ระหว่างการอบรมได้
มีฝนตกหนักจึงท าให้
นักศึกษาบางคนขาด
การเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตและไม่
สามารถเข้าร่วมการ
อบรมต่อไปได้ 

กิจกรรมที่ 9 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ (6522000003) / 50,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2-3 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบเพื่อ
ทุกคน (Universal Design)” ทาง
สถาปัตยกรรมภายใน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในให้มีสมรรถนะ
สูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. เพื่อวัดความรู้ความสามารถใน
การออกแบบให้ตรงตามหลกัการ
ออกแบบทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายใน     

1. เชิงปริมาณ 
      นกัศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  จ านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ป ี  รอ้ยละ 70 
     - ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการระดับ 3.51 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 70 
3. เชิงเวลา 
     กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตรมาสที่ 2-3 
4. เชิงงบประมาณ  ได้รับจัดสรร 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
15,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

15,000.00 15,000.00 การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ได้จัดขึ้นใน วัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  นักศึกษาสามารถน าความรู้จาก
การเข้าอบรมน าไปในการเรียน การประกอบวิชาชีพ และการ
สอบใบประกอบวิชาชพี ได ้

คลังข้อสอบทางสถาปัตยกรรมภายใน และ
องค์ความรู้ทางศาสตร์ฮวงจุ้ย 

ใช้ระยะเวลาในการ
น าเสนอโครงการเป็น
เวลานานกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ท าให้
การเตรียมการ
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามแผน และท าให้
การจัดซ้ือเป็นไปด้วย
ความรีบเร่ง 

อยากให้มีการชีแ้จง
รูปแบบการเขยีน
โครงการในแต่ละ
รูปแบบของโครงการ 
เพื่อให้ผู้จัดท ามีความ
เข้าใจตรงกัน 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีโซล่า
เซลล์ ในงานสถาปัตยกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในให้มีสมรรถนะ
สูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. เพื่อวัดความรู้ความสามารถใน
การออกแบบให้ตรงตามหลกัการ
ออกแบบทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายใน     

1. เชิงปริมาณ 
      นกัศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  จ านวน 30 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ป ี  รอ้ยละ 70 
     - ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการระดับ 3.51 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 70 
3. เชิงเวลา 
     กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตรมาสที่ 2-3 
4. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
15,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

15000.00 15000.00 การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ได้จัดขึ้นใน วัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  นักศึกษาสามารถน าความรู้จาก
การเข้าอบรมน าไปในการเรียน การประกอบวิชาชีพ และการ
สอบใบประกอบวิชาชพี ได ้

คลังข้อสอบทางสถาปัตยกรรมภายใน และ
องค์ความรู้ทางศาสตร์ฮวงจุ้ย 

ใช้ระยะเวลาในการ
น าเสนอโครงการเป็น
เวลานานกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ท าให้
การเตรียมการ
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามแผน และท าให้
การจัดซ้ือเป็นไปด้วย
ความรีบเร่ง 

อยากให้มีการชีแ้จง
รูปแบบการเขยีน
โครงการในแต่ละ
รูปแบบของโครงการ 
เพื่อให้ผู้จัดท ามีความ
เข้าใจตรงกัน 

กิจกรรมย่อยที่ 3 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ฮวงจุ้ย” ทาง     

1. เชิงปริมาณ 
      นกัศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  จ านวน 30 คน 

20,000.00 20,000.00 การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ได้จัดขึ้นใน วัน 
เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  นักศึกษาสามารถน าความรู้จาก

คลังข้อสอบทางสถาปัตยกรรมภายใน และ
องค์ความรู้ทางศาสตร์ฮวงจุ้ย 

ใช้ระยะเวลาในการ
น าเสนอโครงการเป็น

อยากให้มีการชีแ้จง
รูปแบบการเขยีน
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สถาปัตยกรรมภายใน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในให้มีสมรรถนะ
สูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. เพื่อวัดความรู้ความสามารถใน
การออกแบบให้ตรงตามหลกัการ
ออกแบบทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ภายใน 

2. เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ป ี  รอ้ยละ 70 
     - ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการระดับ 3.51 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 70 
3. เชิงเวลา 
     กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตรมาสที่ 2-3 
4. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
20,000 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 

การเข้าอบรมน าไปในการเรียน การประกอบวิชาชีพ และการ
สอบใบประกอบวิชาชพี ได ้

เวลานานกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ท าให้
การเตรียมการ
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามแผน และท าให้
การจัดซ้ือเป็นไปด้วย
ความรีบเร่ง 

โครงการในแต่ละ
รูปแบบของโครงการ 
เพื่อให้ผู้จัดท ามีความ
เข้าใจตรงกัน 

กิจกรรมที่ 10 เตรียมความพร้อมเพื่อขอใบประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (65B7000003)  / 20,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 11 โครงการเตรียมความพรอ้มจัดติวการสอบและจัดท าฐานขอ้มูลคลังข้อสอบใบประกอบวิชาชพีด้านแพทยแ์ผนไทย (6573000020) / 40,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับ
นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
2. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้สอบ 
เพื่อจัดท าเป็นแนวข้อสอบวิชาชพีที
ได้มาตรฐาน 
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลคลังข้อสอบ
ใบประกอบวิชาชีพดา้นแพทย์แผน
ไทย ในระบบ PBRU LMS ให้แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 

นักศึกษามีผลคะแนน
สอบวัดความรู้เพิ่มมาก

ขึ้นก่อนการอบรม 

นักศึกษาสอบใบประกอบ
วิชาชีพผ่านรอ้ยละ 100 

1. เชิงปริมาณ   
  - ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ถูกเตรยีมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชพีเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐาน
วิชาชีพจ านวน 73 คน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 100 
  - ร้อยละการสอบผา่นใบประกอบวิชาชีพต่อจ านวนนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษา เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงาน 
ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากก าหนดการสอบในเดือน 
ต.ค. 
  - คลังแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพด้านแพทยแ์ผนไทย ใน
ระบบ PBRU LMS เปา้หมาย 5 วิชา 
ผลการด าเนินงาน 5 วิชา 
 4.2 เชิงคุณภาพ  
  - คู่มือแนวทางในการสอบใบประกอบวิชาชีพ เป้าหมาย 1 
ชิ้นงาน ผลการด าเนินงาน  1 ชิ้นงาน 
 4.3 เชิงเวลา  
  - โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
 4.4 เชิงงบประมาณ 
  - ได้รับจัดสรร 40,000 บาท เบิกจ่ายจริง 25,259 บาท 
คงเหลือ 14,741 บาท 

40,000.00 25,259.00 โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพด้านแพทย์
แผนไทยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 
3 ชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า ได้มีการจัดกจิกรรมติวสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในขั้นที ่1 วิชาชีพพื้นฐานและขั้นที่ 2 วิชาชีพ
เฉพาะ 4 วิชา คือ วิชาการนวดไทย การผดุงครรภ์ไทย เภสัช
กรรมไทย และเวชกรรมไทย โดยอาจารย์ภายในสาขา และ
เชิญวิทยากรภายนอก โดยเน้นในรายวิชา เวชกรรมไทย ซ่ึง
เป็นวิชาที่ส าคัญส าหรับการน าไปใช้ประกอบวิชาชีพต่อไปใน
อนาคต และสามารถขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยได้ และสามารถท างานตามวิชาชีพอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

จากการด าเนินโครงการเตรียมความพรอ้ม
สอบใบประกอบวิชาชพีส าหรับนกัศึกษา
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยโดยอาจารย์
ภายในสาขา และวิทยากรภายนอก ได้มกีาร
สรุปเนื้อหา และแนวขอ้สอบที่ใช้ในการสอบ
ของปีที่ผ่าน ๆมา รวมถึงขั้นตอนและ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวบรวมและจดัท า
เป็นคู่มือ ให้แก่นักศึกษา และเป็นแนวทาง
ในการเตรียมสอบในปีถัดไป 

วันในการจัดกจิกรรม
เป็นช่วงปิดภาค
การศึกษา ท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ขาดหายไปในบาง
ช่วงบางตอน และ
จากสถานการณ์โควิด 
-19 มีการปรับ
รูปแบบทั้งแบบ
ออนไลน์และออน
ไซต์ 

ควรจัดกิจกรรม ก่อน
การสอบประมวล
เล่ือนชั้นปีของ
นักศึกษา และจัดชว่ง
ใกล้วันสอบใบ
ประกอบวิชาชีพอีก
ครั้ง 

กิจกรรมที่ 12 โครงการเตรียมความพรอ้มจัดติวการสอบและจัดท าฐานขอ้มูลคลังข้อสอบใบประกอบวิชาชพีด้านสาธารณสุขศาสตร์ (6573000021)  / 40,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เกา่สาขา
สาธารณสุขศาสตร์มีความรู้ตาม
กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ในการเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

นักศึกษามีผลคะแนน
สอบวัดความรู้เพิ่มมาก

ขึ้นก่อนการอบรม 

 นักศึกษาสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

1. เชิงปริมาณ   
  - จ านวนนักศึกษาที่ถูกเตรียมความพรอ้มในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชพี 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
  - คลังข้อสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ใน
ระบบ PBRU LMS เปา้หมาย 1 ชุด  
ผลการด าเนินงาน 1 ชุด 

40,000.00 30,573.00 กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอ้มจัดติวการสอบและจัดท า
ฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลักษณะจดักิจกรรมจะเป็นการ
ทบทวนความรู้ใหก้ับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพในอนาคต 
โดยจัดกจิกรรมติวจ านวน 5 วัน ทั้งรูปแบบในชั้นเรียนและ

จากการด าเนินโครงการเตรียมความพรอ้ม
สอบใบประกอบวิชาชพีส าหรับนกัศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์โดยวิทยากร
ภายนอก ได้มีการสรุปเนื้อหา และแนว
ข้อสอบที่ใช้ในการสอบของปีที่ผ่าน ๆมา 
รวมถึงขั้นตอนและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
รวบรวมและจัดท าเป็นคู่มือ ใหแ้ก่นักศึกษา 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ชุมชน 
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลคลังข้อสอบ
ใบประกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข
ศาสตร์ ในระบบ PBRU LMS ใหแ้ก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ 

  - คู่มือเตรียมสอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป้าหมาย 1 
เล่ม ผลการด าเนินงาน 1 เล่ม 
2. เชิงคุณภาพ  
  - ผลการสอบวัดความรู้หลังอบรม 5 กลุ่มวิชา ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60  เป้าหมาย รอ้ยละ 100 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
  - คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 3.51 ผลการด าเนินงาน 4.40 
3. เชิงเวลา  
  - โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3  ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
4. เชิงงบประมาณ 
  - ได้รับจัดสรร 40,000 บาท เบิกจ่ายจริง 30,573 บาท 
คงเหลือ 9,427 บาท 

ออนไลน์ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกและผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญทางด้านวิชาชพีมาบรรยายความรู้ นอกจากนีย้ังมี
การจัดท าฐานขอ้มูลคลังข้อสอบใบประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ ในระบบ PBRU LMS เพื่อให้นักศึกษาและ
บัณฑิตได้เข้ามาใช้ระบบในการทบทวนความรู้และเตรียมความ
พร้อมก่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพได้ตลอดเวลา เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกให้กบันักศึกษาและศิษย์เก่า 

และเป็นแนวทางในการเตรียมสอบในปี
ถัดไป 

โครงการที่ 9 โครงการขับเคลื่อนหลักสตูรสหกิจศึกษาสูก่ารเป็นหลักสูตร แบบ “Cooperative and Work Integrated Education (CEWIE)” 
กิจกรรมที่ 1 ยกเลิก 
                    
กิจกรรมที่ 2 ความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษากับสถานประกอบการในรูปแบบ Cooperative and Work Integrated Education (6566000013) / 150,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ /ไตรมาสที่ 4  
                    
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาหลกัสูตรสหกิจศึกษาสู่การเป็นหลักสูตรแบบ “Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)” (6544000029) / 40,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2-3   
                    
กิจกรรมที่ 4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่าน MOU (6544000030) / 50,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2-3 
                    
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาหลกัสูตรสหกิจศึกษาสู่การเป็นหลักสูตร แบบ  “Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)” (6514000021) / 43,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่าน MOU (6556000019) / 17,400 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2-3 
                    
โครงการที่ 10 โครงการยกระดับการพฒันาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ให้เป็นสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รองรับการปฏิบัติงานในอาชีพแห่ง โลกอนาคต 
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบที่ได้มาตรฐาน รองรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี (65B2000012) / 400,000 บาท / ส านักงานอธิการบดี (ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์) /ไตรมาสที่ 4 
          
กิจกรรมที่ 2 โครงการผลิตสื่อติวเข้มเพื่อการพิชิตขอ้สอบ NEW TOEIC ส าหรบันักศึกษานกัศึกษาและบุคลากร / 60,000 บาท / ส านกังานอธิการบด ี(ศูนยพ์ัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์) /ไตรมาสที่ 3 
          
โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (65A2000002) / 644,400 บาท / ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมย่อยที่ 1  
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม  
1.1 เพื่อพัฒนาและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ศูนย์นวัตกรรมและผลิต
สื่อการเรียนรู้      
1.2 เพื่อจัดหาสื่อและประเมินผล
สัมฤทธิ์การใช้สื่อการเรียนการสอน

    

2. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
2.1 เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของจัดหาและผลิตสื่อเพื่อจัดการเรียนรู้ทุกช่วงวยั 
เป้าหมาย ร้อยละ 50  
ผลการด าเนินการ 
 
กิจกรรมที่ 1 การด าเนินการโครงการพฒันาศูนย์นวัตกรรม
ผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งในและ
ต่างประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบหอ้งสมุดของมหาวิทยาลัย 

240,000.00 236,339.00 การจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ ได้มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้โดยการเชิญร้านหนังสือมาออกบูธ คัดเลือกและจัดหา
หนังสือ ต ารา สือ่อิเล็กทรอนิกส ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ ตามความตอ้งการของคณาจารย์และ
นักศึกษา ตามสาขาวิชา ในรูปแบบฉบับพิมพ์และออนไลน์ 
เป้าหมาย จ านวน 522 เล่ม/ชิ้น/ฉบบั เป็นเงิน 240,000 บาท 
แบ่งในรูปแบบฉบับพิมพ์ จ านวน 500 เล่ม/ชิ้น/ฉบับ และ
รูปแบบออนไลน์ จ านวน 22 ชื่อเร่ือง/เล่ม ผลการด าเนินงาน 
ได้ 642 เล่ม เป็นเงิน 236,339 บาท ผลดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินการโครงการพฒันา
ศูนย์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหา
สื่อการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ
ที่ถูกจัดเก็บในระบบห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย ไตรมาส 2 ประกอบ ด้วย 3 
กิจกรรม 
  1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ประกอบดว้ย 2 
กิจกรรมย่อย      
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านเอกสาร หนังสือ ต าราทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ไตรมาส 2 ประกอบ ด้วย 3 กิจกรรม 
  1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศดิจิทัล ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย  
  1.1 วางโครงสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการบรกิาร อาคารหอ้งสมุด (ชั้น 5 และ ชั้น 
6)  ชั้น 5 จ านวน 8 จุด ชั้น 6 lan จ านวน 13 จุด และปลั๊กไฟ
จ านวน 5 จุด ด าเนินการและส่งงานเรียบร้อยแล้ว 
  1.2 จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน และ
การให้บริการ ก าลังด าเนินจัดหา และมอีุปกรณ์บางส่วนที่
จัดส่งแล้ว  
       1) คอมพวิเตอร์ส าหรับงานผลิตสือ่การเรียนการสอน 
       2) คอมพวิเตอร์ส าหรับจัดท า Proxy Server 
       3) กลอ้งวิ้ดิโอส าหรับการประชุมออนไลน์  จัดส่งแล้ว 
       4) ไม้กิมบอล-กันสั่น จัดส่งแล้ว 
       5) ฉากสกรีนแบบ 2 สี (เขียว&ฟ้า) พร้อมขาตั้ง จัดส่ง
แล้ว 
       6) จอมอนิเตอร์ ขนาด 27 นิ้ว 
  2. พัฒนาทกัษะการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล 
ประกอบดว้ย 3 หลักสูตร 
       1 : พัฒนาทักษะด้านความเขา้ใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา 
       2 : พลกิโฉม เทคนิคการสอนเพื่อก้าวสูยุ่ค Digital 
       3 : การพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
บุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร 
 
กิจกรรมที่ 2 มกีารส ารวจ คัดเลือกและจัดหาหนังสือ ต ารา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ ตามความ
ต้องการของคณาจารยแ์ละนักศึกษา ตามสาขาวิชา ในรูปแบบ
ฉบับพิมพแ์ละออนไลน์ เปา้หมาย จ านวน 522 เล่ม/ชิ้น/ฉบับ 
เป็นเงิน 240,000 บาท แบ่งในรูปแบบฉบับพิมพ ์จ านวน 500 
เล่ม/ชิ้น/ฉบับ และรูปแบบออนไลน์ จ านวน 22 ชื่อเร่ือง/เล่ม 
ผลการด าเนินงาน ได้ 642 เล่ม เป็นเงิน 236,339 บาท ผล
ดังนี้ 
     1. ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพ ์จ านวน 546 
เล่ม/ชิ้น เป็นเงิน 126,158 บาท  
     2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 96 ชือ่เรื่อง เป็นเงิน 
110,181 บาท     
2.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ระดับความส าเร็จผลสัมฤทธิ์ศูนย์นวัตกรรมและผลิตสื่อ
การเรียนรู้ 
   ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงาน 
   ระดับ 2 มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 50 
   ระดับ 3 มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 75 
   ระดับ 4 มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 100 

      1. ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพ ์จ านวน 546 
เล่ม/ชิ้น เป็นเงิน 126,158 บาท  
      2. สือ่อิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 96 ชือ่เรื่อง เป็นเงิน 
110,181 บาท 
ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 240,000 บาท เบิกจ่าย
จริง 236,339   บาท คงเหลือ 3,661  บาท คิดบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 98.47 

  1.1 วางโครงสร้างระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริการ อาคารห้องสมุด (ชั้น 5 และ 
ชั้น 6)  ชั้น 5 จ านวน 8 จุด ชั้น 6 lan 
จ านวน 13 จุด และปลั๊กไฟจ านวน 5 จดุ 
ด าเนินการและส่งงานเรียบร้อยแล้ว 
  1.2 จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน และการใหบ้ริการ ก าลัง
ด าเนินจัดหา และมีอุปกรณ์บางส่วนที่จดัส่ง
แล้ว  
1) คอมพิวเตอร์ส าหรับงานผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
2) คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดท า Proxy 
Server 
3) กล้องวิ้ดิโอส าหรับการประชุมออนไลน์  
จัดส่งแล้ว 
4) ไม้กิมบอล-กันสั่น จัดส่งแล้ว 
5) ฉากสกรีนแบบ 2 สี (เขียว&ฟ้า) พร้อมขา
ตั้ง จัดส่งแล้ว 
6) จอมอนิเตอร์ ขนาด 27 นิว้ 
  2. พัฒนาทกัษะการเรียนรู้เทคโนโลยี
การศึกษาในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 3 
หลักสูตร 
1 : พัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับนกัศึกษา 
2 : พลิกโฉม เทคนิคการสอนเพื่อก้าวสูยุ่ค 
Digital 
3 : การพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับบุคลากร เพือ่ยกระดับคุณภาพ
องค์กร 
 
กิจกรรมที่ 2 มกีารส ารวจ คัดเลือกและ
จัดหาหนังสือ ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตามความ
ต้องการของคณาจารยแ์ละนักศึกษา ตาม
สาขาวิชา ในรูปแบบฉบับพิมพ์และออนไลน์ 
เป้าหมาย จ านวน 522 เล่ม/ชิ้น/ฉบบั  แบ่ง
ในรูปแบบฉบับพิมพ์ จ านวน 500 เล่ม/ชิ้น/
ฉบับ และรูปแบบออนไลน์ จ านวน 22 ชื่อ
เร่ือง/เล่ม ผลการด าเนินงาน ได้ 642 เล่ม 
ดังนี้ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับ
พิมพ์ จ านวน 546 เล่ม/ชิ้น   
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   ระดับ 5 มีการสรุปการน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานใน
รอบถัดไป  
เป้าหมาย = ระดับ 4  
ผลการด าเนินการ = มีการด าเนินงานตามแผนได้ระดับที่ 3 มี
การด าเนินงานตามแผนร้อยละ 75 
2.3 เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 4 / ผลการด าเนินการ ไตร
มาส 2   
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 98.47% 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 96 ชื่อเร่ือง  
  บรรลุเป้าหมายร้อยละ 98.27 

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (6501000010) /100,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
กิจกรรมย่อยที่ 1 เสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ใน
ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT Literacy) 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT 
Literacy) 

   1. เชิงปริมาณ 
          - นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 100 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
          - ผู้เข้าร่วมทดสอบผ่านด้านความรู้ในทักษะการรู้เท่า
ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้อยละ 80 
          - ผู้เข้าร่วมทดสอบผ่านด้านทกัษะการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้อยละ 80 
3. เชิงเวลา 
          - สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 
100 
4. เชิงงบประมาณ 
          - งบประมาณ ได้รับจัดสรร  43,000   บาท เบกิจ่าย
จริง 2,800 บาท คงเหลือ 40,200 บาท 

43,000.00 2,800.00 1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ในทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2. ผู้เข้าร่วมมีทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในทักษะการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT 
Literacy) 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการรู้เท่าทนั
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
ใส่ใจขณะอบรม 
  

วิทยากรมีการถาม
ตอบเป็นระยะ มีการ
ทดสอบ และน าผลมา
พิจารณาการให้
เครดิตกิจกรรม 

กิจกรรมย่อยที่ 2 
กิจกรรม EDU Fit and Firm 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู ้และ
ทักษะเกี่ยวกบัการออกก าลังกายที่
สามารถปฏบิัติด้วยตนเองได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธ์กบัสุขภาพที่ดีขึ้น
หลังจบกิจกรรม 

    

1. เชิงปริมาณ  
     1) จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม เปา้หมาย  40 คน / ผลการ
ด าเนินการ บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ  
     1) ผู้เข้ารว่มสามารถทดสอบผ่านด้านความรู้ที่ได้รับ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินการ บรรลุ 
     2) ผู้เข้ารว่มมีค่าสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธก์ับสุขภาพที่
ดีขึ้นหลังจบกิจกรรม เปา้หมาย ร้อยละ 80 / ผลการ
ด าเนินการ บรรล ุ
3. เชิงเวลา  
     1) สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด เปา้หมาย ร้อย
ละ 100 / ผลการด าเนินการ บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ 20,000 บาท บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
17,960 คงเหลือ 2,040 บาท 

20,000.00 17,960.00 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ได้จัดโครงการ 
EDU Fit and Firm เมื่อวันที ่4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมวรชัยเยาวปาณี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี โดยมีวัตถปุระสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรูแ้ละทักษะเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
ที่สามารถปฏบิัติด้วยตนเองได้ และเพือ่ให้ผู้เข้าร่วมมี
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสขุภาพที่ดีขึ้นหลังจบกิจกรรม 
โดยอบรมให้กบันักศึกษาคณะครุศาสตร์จ านวน 40 คน ซ่ึง
วิทยากรผู้ท่ีมาอภิปรายและฝึกปฏิบัติใหค้วามรู้จาก ผู้ฝึกสอน
ส่วนบุคคล Jetts Fitness สาขาห้างโรบินสัน เพชรบุรี ทั้งนี้ผล
การด าเนินการโครงการ พบว่า บรรลุผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกจิกรรม โดยมผีลคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 4.82 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด 

1. นักศึกษาได้ความรู้และความเข้าใจดา้น
การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ เพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2. นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะด้านการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

1. พบปัญหาดา้น
อุปกรณ์ออกก าลัง
กายที่มีไม่ครบตาม
จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมทุกคน 
2. ควรเพิ่มจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
มากขึ้นในครั้งถัดไป 

  
กิจกรรมย่อยที่ 3 
กิจกรรมการประเมินวิทยฐานะและ
การเขียนข้อตกลง (Performance 
Agreement: PA) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา     

1. เชิงปริมาณ 
   1) จ านวนศิษย์เก่าที่เขา้ร่วม เปา้หมาย 40 คน / ผลการ
ด าเนินการ  บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ 
   1) ผู้เขา้ร่วมมีความรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัการประเมินวิทย
ฐานะ  เป้าหมาย ร้อยละ 80  / ผลการด าเนินการ บรรล ุ

20,000.00 4,800.00 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ได้จัดโครงการ 
การประเมินวิทยฐานะและการเขียนข้อตกลง (Performance 
Agreement: PA) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู ้และทกัษะในการประเมินวิทยฐานะ 
และการเขียนข้อตกลงหรือ วPA โดยการอบรมครั้งนี้มี

1. ศิษย์เก่ามีความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ประเมินวิทยฐานะและน าไปปฏิบัติใช้ในการ
ท างานได้จริง 
2. ศิษย์เก่าที่มีทักษะการเขียนข้อตกลง (ว
PA) และน าไปปฏิบัติใช้ในการท างานได้จริง 

1. พบปัญหาผู้เขา้
อบรมไม่ตั้งชื่อเข้าฟัง
ตามที่ก าหนดให ้จึง
ท าให้ชื่ออาจต าหล่น
ในการรับเกียรติบัตร 
2. ได้รับข้อเสนอแนะ   
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

มีความรู้และเข้าใจเกีย่วกับการ
ประเมินวิทยฐานะ 
2. เพื่อให้ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา
มีทักษะการเขียนข้อตกลง 
(Performance Agreement: PA) 

   2) ผู้เขา้ร่วมมีทักษะการเขียนข้อตกลง (Performance 
Agreement: PA)   เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินการ  
บรรลุ 
3. เชิงเวลา 
   1) สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 100  
บรรลุ   บรรลุเป้าหมายร้อยละ  80  
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
4,800 คงเหลือ 200 บาท 

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยศิษย์เกา่คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี และผู้ที่สนใจเข้าฟังจ านวน 188 
คน ซ่ึงในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.
ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวธิีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และครูรติ จิรนิรัติศัย ครูโรงเรียนท่า
มะกาวิทยาคม ทั้งนี้ผลการด าเนินการโครงการ พบว่า 
บรรลุผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมอยู่ที ่4.87 
ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด 

ว่าควรมีการจัดอบรม
อีกในครัง้ถัดไป 

กิจกรรมย่อยที่ 4 
กิจกรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์: การเป็นครู
มืออาชีพ (แบบออนไลน์) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจในอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ “เป็นครูมืออาชีพ” 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพัฒนา
ในอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ “เป็นครูมืออาชีพ” 

    

1. เชิงปริมาณ 
     1) จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม  100 คน ตามเป้าหมายที่
ก าหนด  160 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
     1) ผู้เข้ารว่มมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ “เป็นครูมืออาชีพ” ร้อยละ 92   
     2) ผู้เข้ารว่มมีการพัฒนาในอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ “เป็นครูมืออาชีพ”  ร้อยละ 92  
3. เชิงเวลา 
     1) สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด ไตรมาส  3  
4. เชิงงบประมาณ จัดสรรงบประมาณได้เต็มตามจ านวนบรรลุ
เป้าหมายรอ้ยละ  96.8 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 5,600 บาท เบิกจ่ายจริง 5,600 
บาทคงเหลือ - บาท 

5,600.00 5,600.00 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ีได้รับ
การปลูกฝังและพัฒนาในอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ “ความเป็นครูมืออาชีพ” เพื่อกอ่เกิดให้มีทักษะ
เกี่ยวกบัความเป็นครูมืออาชีพ และพร้อมกันนั้นเองก็ได้สร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกบัอัตลักษณ์ของนักศึกษา “ความเป็นครูมือ
อาชีพ”แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้น าไปใช้ในชีวิตจริงของตนเอง และ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมต่อไป 

1) นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความเข้าใจ
ในอัตลักษณ์ "การเป็นครูมืออาชีพ" หลงัจาก
อบรมดังนี้ 
-มีความรอบรู้ มีศีลธรรม และไม่หยุดพฒันา
ตนเอง 
-ครูมืออาชีพต้องหาความรู้ใหม่ๆให้ตวัเองใน
ทุก ๆ ดา้น และตอ้งมีความอดทน รับฟงั
ปัญหาของนักเรียน 
-ครูมืออาชีพควรเป็นครูท่ีพร้อมที่จะสอน
เเละให้ความรู้เด็ก ๆทั้งในด้านการเรียนเเละ
ด้านการใช้ชีวิต 
-เป็นครูที่มีความรู้ในทุก ๆ ดา้น เป็นที่
ปรึกษาให้นักเรียน ท าให้นกัเรียนสบายใจ 
-การเป็นครูมืออาชพี ต้องเข้าใจตวัเอง และ
เข้าใจคนอื่น มีศีลธรรม จรรยาบรรณ รอบรู ้
-มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุม
อารมณ์ทั้งในและนอกเวลาที่สอน  
-จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเปน็
ส าคัญ จัดสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดความต้องการและ
ตามสภาพของผู้เรียน จัดกจิกรรมให้ผู้เรียน
ได้คิด ปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง จัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ 
2) นักศึกษาคณะครุศาสตร์จะพัฒนาอัต
ลักษณ ์"การเป็นครูมืออาชีพ" ในตนเอง 
หลังจากอบรมดังนี ้
-ตั้งใจศึกษาข้อมูลให้ครบถว้นถูกต้อง
เพื่อที่จะน าไปเผยแพร่ต่อ 
-การพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง จนมีความรู ้
ทักษะ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้เรียน 
-พัฒนาตัวเองทางด้านการแสดงออก และ 
เป็นผู้ที่เก่งรอบ ๆด้านให้เด็ก ๆได้ เป็น     
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ตัวอยา่งที่ดีให้กับเด็ก ๆ 
-การที่จะค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา หา
ความรู้ใหม่ๆมาถา่ยทอดแก่นักเรียน 
-ค่อยๆเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อย ๆ เร่ิมจาก
สิ่งที่เราไม่เข้าใจก่อน 
-ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง 
ตรงต่อเวลา 
-เร่ิมพัฒนาจากจุดเล็ก ๆ ไม่จะหยุดพัฒนา 
และต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ 
-เรียนรู้ มุ่งมั่นและใฝ่รู้ในทุก ๆวันเพือ่น ามา
ต่อยอดในอนาคตต่อไป 
-ขยันมานะอดทน /ขยันหาความรู ้หรือสิ่ง
ใหม่ๆให้กับตนเองเรียนรู้และท าความเขา้ใจ 
-พัฒนาตนเองโดยการออกแบบสือ่การสอน
และวิธกีารสอนที่ท าให้เด็กเกิดความสนใจให้
ได้มากที่สุด 
-ปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสมตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้เป็นทีย่อมรบั
ของของบุคคลทั่วไป 
-ฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เเละ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี 
-ฝึกตั้งค าถามเเละหาค าตอบ เเละเข้าใจเด็ก 
เป็นทั้งผู้พูดเเละผู้ฟังที่ดี 
-เร่ิมจากการใช้ชีวิต เปิดรับสิ่งใหม่ น ามาคิด
น ามาปรับใช้และสามารถน าไปอบรมสั่งสอน
นักเรียนให้คนดีของสังคม และประสบ
ผลส าเร็จในชีวิต 

กิจกรรมย่อยที่ 5 
กิจกรรมค่ายธรรมะพัฒนาจิตใจ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
 1. สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 
 2. เพื่อให้นักศึกษาน าหลักการและ
การใช้คุณธรรม จริยธรรมในปฏบิัติ
ในการด ารงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น  

    1. เชิงปริมาณ 
1) จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม  จ านวน 100   คน ร้อยละ 100  
2) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการตาม
กรอบ TQF (ด้านคุณธรรมจริยธรรม) จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  
2. เชิงคุณภาพ 
1) ระดับการประเมินการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. เชิงเวลา 
1) สามารถจัดกจิกรรมได้ตามก าหนดเวลา ไตรมาสที่ 4 
4. เชิงงบประมาณสามารถใช้งบประมาณตามที่ก าหนดไว้ 
5.งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  20,000  บาท เบิกจ่ายจริง  
20,000 คงเหลือ - บาท 

20,000.00 20,000.00 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่สูงขึ้น
สามารถยกระดับในการเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานของผู้เข้าร่วมโครงการได้ในอนาคต 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยและสาขาพลศึกษา ได้รับการพฒันา
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเบื้องต้น มีความ
เข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดได้ดี และ
เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่ดี มีสมาธิในการเรียนดีขึ้น 

    

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักศึกษาเกษตรใหม้ีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (6508000011) / 90,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3-4 
                    
กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6514000008) / 55,000 บาท / คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2-3 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะทีจ่ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
ซ่ือสัตย์ 
3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามวีินัยใน
การด าเนินชีวิต 
4. เพื่อสร้างเสริมภาวะผู้น าใหก้ับ
นักศึกษา 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

    

1. เชิงปริมาณ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการภาวะผู้น า  ร้อยละ 80 
- ค่าเฉลี่ยนกัศึกษาที่มีความรู้ด้าน digital literacy  ค่าเฉลี่ย 
3.51 
- จ านวนกจิกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  
จ านวน 1 กิจกรรม 
2. เชิงคุณภาพ 
- จ านวนรางวัลที่นกัศึกษาได้รับจากการประกวดกจิกรรมด้าน
นักศึกษา  1 รางวัล 
- ค่าเฉลี่ยนกัศึกษาที่มีความรู้ด้าน digital literacy  ค่าเฉลี่ย 
3.51 
- ร้อยละของนักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ/ปี
การศึกษา  ร้อยละ 10 
- ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่ทุจริตการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา  ร้อยละ 100 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตร
มาสที่ 3 
4. เชิงงบประมาณ  ได้รับจัดสรร 55,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
45,061.08 บาท คงเหลือ 9,938.92 บาท 

55,000.00 45,061.08 นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถคิดเป็น แยกแยะ และแก้ปญัหาเหตุการณ์ต่างๆ 
ได้ 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใจการมีอัตลักษณ์
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีภาวะความ
เป็นผู้น า รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสืบค้น 
รวบรวมความรู ้สามารถใช้กระบวนการคิด
ได้อย่างมีวิจารณญาณให้เกิดการเท่าทันสื่อ
สารสนเทศในยุคปัจจุบัน 

    
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และการมีจิตอาสาเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (6514000011) / 31,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา 
3. เพื่อปลุกจิตส านกึของการเป็น
ผู้ให้ผู้รู้จักแบ่งปันเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมให้แก่นกัศึกษา 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทกัษะ
ในการสร้างแหล่งการเรียนรู้/องค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

          

1. เชิงปริมาณ 
-  จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม รอ้ยละ 80 
-  จ านวนกิจกรรมจิตอาสา  1 กิจกรรม 
-  จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
1 แหล่งเรียนรู้ 
-  จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2 
องค์ความรู้ 
2. เชิงคุณภาพ 
-  ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของการร่วมกจิกรรม  ระดับ 3.51 
-  ค่าเฉลีย่ของการตระหนักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  
ระดับ 3.51 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตร
มาสที่ 3 
4. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 31,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
14,800 บาท คงเหลือ 16,200 บาท 

นักศึกษามีส่วนรว่มในการชว่ยเหลือสังคม มี
จิตอาสา และมีส่วนรว่มกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม
ไทย ปลุกจิตส านกึ
ของการเป็นผู้ให้ผู้รู้
จักแบ่งปันเสียสละ
เพื่อส่วนรวมให้แก่
นักศึกษา และพัฒนา
ทักษะด้านการร่วม
สืบสานกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

  

กิจกรรมที่ 5 โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะการท างาน 
(6514000013) / 14,000 บาท / 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2 

                  

1. เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การเป็นผู้ประกอบการ 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การท างาน     

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนนักศึกษา ที่สามารถเป็นผู้ประกอบการระหวา่งศึกษา  
1 คน 
- จ านวนนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม  100 คน 

14,000.00 7,950.00 นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน 
สามารถท างานได้เป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการภายหลังส าเร็จการศึกษา 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. เชิงคุณภาพ 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะ
บัณฑิต ระดับ 3.51 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ไตร
มาสที่ 3 
4. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 14,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
7,950 บาท คงเหลือ 6,050 บาท 

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมสุขภาวะของนักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6514000014) / 20,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนกัศึกษา
ให้แข็งแรง และความมีนา้ใจนักกีฬา 
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากบันักศึกษา 
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ยืดมั่นความ
ถูกต้อง 

    1. เชิงปริมาณนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
100 
2. เชิงคุณภาพ จ านวนนกัศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
สุขภาพจิต  ร้อยละ 83.2 
3. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

20,000.00 20,000.00 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจัดกจิกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะนักศึกษาภายใน
คณะ และสานสัมพันธ์ระหวา่งรุ่นพี่รุ่นน้องผ่านการจัดแข่งขัน
กีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดท้า
คลิปวิดีโอการน้าเสนอผลงานการดูแล
สุขภาพ 

    

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (6525000005) / 222,200 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3 
                    
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ - จิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม (6525000006) / 87,800 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ (6525000007) / 30,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 10 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซ่ือสัตย์ไม่คดโกง (6544000015) / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 3 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้
เร่ืองความซ่ือสัตย์ไม่คดโกง 

จ านวนองค์ความรู้จาก
การถอดบทเรียน 

นักศึกษาได้รับความรู้
เร่ืองความซ่ือสัตย์ไม่คด

โกง 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนองค์ความรู้จากการถอดบทเรียน เป้าหมาย  5 เล่ม  / 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องความซ่ือสัตย์ไม่คดโกง เป้าหมาย 
ระดับมาก (>3.51)  / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย ไตร
มาส 3   / ผลการด าเนินงาน  บรรลุเปา้หมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
20,000 บาท  / ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องความซ่ือสัตยไ์ม่คดโกง และสามารถ
น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน ์(ผู้เข้าร่วม 80 คน) 

"ความซ่ือสัตย์ ไม่คดโกง" ซ่ึงเป็นสิ่งที่
คาดหวังให้บังเกิดต่อเยาวชนไทยในอนาคต 
นอกเหนือจากการเป็นลูกที่ดีของพ่อแมม่ี
ความกตัญญูกตเวท ีเสียสละ มจีิตอาสาและ
เป็นผู้น าที่ดีในอนาคตนักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการถือเป็นก าลังส าคัญของชาติ 
เมื่อส าเร็จการศึกษาไปแลว้จะตอ้งน า
วิทยาการความรู้ทักษะความสามารถไปใช้
ในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นหางเสือก ากับการใช้ความรู้
นั้นๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีงามถูกต้องสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติด้วย 

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา 
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

  

กิจกรรมที่ 11 การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy ในศตวรรษที่ 21 (6544000016) / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 3 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้
การเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ digital 
literacy ในศตวรรษที่ 21 

จ านวนสื่อรณรงค์ “การ
รู้เท่าทันสื่อ digital 

literacy” 

นักศึกษาได้รับความรู้การ
เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ digital 
literacy ในศตวรรษที่ 

21 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนสื่อรณรงค์ “การรู้เท่าทันสื่อ digital literacy” 
เป้าหมาย 3 สื่อ / ผลการด าเนิน บรรลุเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาได้รับความรู้การเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ digital literacy 
ในศตวรรษที่ 21  เป้าหมาย ระดบัมาก (>3.51) / ผลการ
ด าเนิน บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาได้รับความรู้การเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ digital literacy 
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถน าความรู ้   ไปประยกุต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ (ผู้เขา้ร่วม 80 คน) 

การรู้เท่าทันสื่อ มีความส าคัญมากใน
ปัจจุบัน ภาวะที่เราต้องใช้ชีวิตประจ าวนัอยู่
ในสังคมบริโภคนิยมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ตลอดจน
ความเชื่อค่านิยม อีกทั้งด้านการบ้าน
การเมืองไหลบ่าถาโถมเข้าใส่เราจนตั้งตัวไม่
ติด มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่เราจะต้องมี "สติ
และปัญญา" ในการเลือกรับข่าวสาร 

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา 
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย ไตร
มาส 3 / ผลการด าเนิน บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ   เปา้หมาย  
20,000 บาท / ผลการด าเนิน บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

ไตร่ตรอง และใช้ข้อมูล เหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์ คนที่รู้เท่าทันสื่อ จะมีทางเลือก
มากขึ้นในการบริโภคและการใช้
ชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันสื่อ ยังน าไปสู่
การตระหนักในสิทธกิารสื่อสารของ
ประชาชนและท าให้เราสามารถสื่อสารได้
อย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมที่ 12 การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (6544000017)  / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจดัการ / ไตรมาสที่ 2 
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา 

จ านวนแผนธุรกิจส าหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ 

นักศึกษาได้รับความรู้การ
เป็นผู้ประกอบการ 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนแผนธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมาย 3 
แผน  / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ    
- นักศึกษาได้รับความรู้การเป็นผู้ประกอบการ เปา้หมาย 
ระดับมาก (>3.5 ) / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 2  / ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
20,000 บาท / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน (ผู้เข้าร่วม 70 คน) 

การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ ซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งสูงกับการพฒันา
เศรษฐกิจสังคม ซ่ึงเกิดจากผู้ประกอบการ
เหล่านั้นได้สร้าง “นวัตกรรม” ผ่านสิ่งใหม่
หรือน าสิ่งเก่ามาปฏิบัติในรูปแบบใหม่เกดิ
เป็นวัฏจกัร “การท าลายอยา่งสร้างสรรค์” 
กล่าวคือ ธุรกจิใหม่จะเขา้มาฆา่ธุรกจิเดิมไป
เร่ือยๆ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดกีว่าแก่
สังคม 

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา  
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

  

กิจกรรมที่ 13 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (6544000018) / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 3  
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
สามารถปฏบิัติตนและปรับตัวให้เข้า
กับสังคมในมหาวิทยาลัยได้ อย่าง
เหมาะสม 

จ านวนนกัศึกษาที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษามีความรู้
สามารถปฏบิัติตนและ

ปรับตัวให้เข้ากบัสังคมใน
มหาวิทยาลัยได้อย่าง

เหมาะสม 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม เปา้หมาย ร้อยละ 90 / 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้สามารถปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม เป้าหมาย ระดับมาก 
(>3.51) / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3 / ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
16,400 บาท / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

20,000.00 16,400.00 นักศึกษามีความรู้สามารถปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากบัสังคม
ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ (ผู้เขา้ร่วม 200 คน) 

การปฐมนิเทศเป็นการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ การ
เรียนการสอน และการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนัน้
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจะได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันซ่ึงเป็นการสร้างความสมานฉันทท์ี่ดี 
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ท าให้นกัศึกษาได้รับ
ความรู้ ฝึกคิด ฝึกวางแผน และแก้ไขปญัหา
เฉพาะหนา้ได้ ทั้งนี้จะได้เป็นการพัฒนา
ทักษะชีวิตใหก้ับนักศึกษาใหม่สามารถ
ปรับตัวในการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เหมาะสม               เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใน
ด้านการพัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

  

กิจกรรมที่ 14 การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้น าแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (6544000019)  / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัทักษะการเป็นผู้น าและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จ านวนโครงการตามหลัก 
PDCA ของการประกัน

ให้กับนักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัทักษะการเป็น
ผู้น าและการประกัน  
คุณภาพการศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนโครงการตามหลัก PDCA ของการประกันใหก้ับ
นักศึกษา  เป้าหมาย 3 โครงการ  / ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 

20,000.00 9,200.00 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทกัษะการเปน็ผู้น าและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและสามารถน าความรู้   ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน ์

ภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการบริหารงาน และการก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธภิาพ ภาวะ
ผู้น าที่เหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
นักศึกษาที่จะต้องมีการฝึกฝนหล่อหลอม

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- นักศึกษามีความรู้เกีย่วกับทักษะการเป็นผู้น าและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปา้หมาย  ระดับมาก (>3.51) / ผลการ
ด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
 - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย  ไตร
มาส 2 / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ  เป้าหมาย  
9,200 บาท  / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

ผู้น านักศึกษาให้มีทกัษะ ภาวะผู้น า สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ เป็นภาพลกัษณ์ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดประสิทธภิาพในการท างานและ
ด าเนินชีวิตในสังคม  

ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

กิจกรรมที่ 15 จิตอาสาปันสขุให้น้อง (6544000020) / 20,000 บาท / คณะวทิยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้
การเป็นผู้มีจิตอาสา บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

จ านวนสื่อเรียนรู ้ นักศึกษาได้รับความรู้การ
เป็นผู้มีจิตอาสา บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และเสียสละ

เพื่อส่วนรวม 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนสื่อเรียนรู้ เปา้หมาย ไม่น้อกว่า 3 รูปแบบ / ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาได้รับความรู้การเป็นผู้มีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ 
และเสียสละเพื่อส่วนรวม เป้าหมาย ระดับมาก (>3.51) / ผล
การด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย  ไตร
มาส 2 / ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
14,450 บาท / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

20,000.00 14,450.00 นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน (ผู้เข้ารว่ม 25 คน) 

การเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นการน้อมน าพระรา
โชบายดา้นการศึกษาของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวในการให้การศึกษาสร้าง
ผู้เรียนให้สมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 
ประการ ได้แก ่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานท า
และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้
เกิดประโยชน์ต่อนกัศึกษาดว้ยกันและชมุชน 
อีกทั้งยังเช่ือมโยงการพัฒนาให้นักศึกษา มี
ความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถเข้าใจ
และเข้าถึงการพัฒนาที่เริ่มจากตวันักศึกษา
ลงไปสู่ชุมชน โดยการเรียนรู้ กระบวนการ
ต่างๆ ผ่านการท างานระหว่างรุ่นสู่รุ่นการ
เป็นผู้มีจิตอาสาอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุ
และผลโดยเข้าใจตามหลักการและเหตุผล
อย่างเป็นธรรมชาต ิ

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา  
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

  

กิจกรรมที่ 16 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ (6544000021) / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่
การต่อยอดเชิงพาณิชย ์

จ านวนรูปแบบชิ้นงานที่
พัฒนาต่อยอดสู่เชิง

พาณิชย ์

นักศึกษาได้รับความรู้สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมสกุล
ช่างเมืองเพชร  สู่การต่อ

ยอดเชิงพาณิชย ์

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนรูปแบบชิ้นงานที่พัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 
เป้าหมาย 3 รูปแบบ / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาได้รับความรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมือง
เพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย ์ เป้าหมาย  ระดับมาก (>3.51) 
/ ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย  ไตร
มาส 2 / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ   เปา้หมาย  
20,000 บาท / ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

20,000.00 20,000.00 นักศึกษาได้รับความรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมือง
เพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย ์และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน (จ านวนผู้เข้าร่วม 80 คน) 

การใฝ่เรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่าง
เมืองเพชร เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะจังหวดั
เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ได้รับการขนานนาม
และยกย่องวา่มีช่างมีฝีมือดีทุกสาขา และมี
ผลงานโดดเด่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็น
ประจักษ์แก่สังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทุกๆ ผลงานแสดงถึงศิลปะ 
และวัฒนธรรมของเพชรบุรี    ที่มีคุณค่ายิ่ง  

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 17 เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต (6544000022)  / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที ่3 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้
การปรับตัวและการวางตัวให้
เหมาะสมกับเพศตรงข้าม 

จ านวนองค์ความรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีจากการถอด

บทเรียน 

นักศึกษาได้รับความรู้การ
ปรับตัวและการวางตัวให้
เหมาะสมกับเพศตรงข้าม 

1. เชิงปริมาณ         
- จ านวนองค์ความรู้แนวปฏบิัติที่ดีจากการถอดบทเรียน 
เป้าหมาย 1 เล่ม / ผลการด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาได้รับความรู้การปรับตัวและการวางตัว ให้เหมาะสม
กับเพศตรงข้าม เป้าหมาย ระดับมาก (>3.51) / ผลการ
ด าเนินการ  บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย ไตร
มาส 3 / ผลการด าเนินการ  บรรลุเป้าหมาย 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ  เป้าหมาย  
8,400 บาท / ผลการด าเนินการ  บรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ 100 

20,000.00 8,400.00 นักศึกษาได้รับความรู้การปรับตัวและการวางตัวให้เหมาะสม
กับเพศตรงข้ามและสามารถน าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (ผู้เขา้ร่วม 80 คน) 

การมีสุขภาพทางจิตที่ดี ในกลุ่มวัยรุ่นให้
เหมาะกับอายแุละอารมณ์ เป็นแนวทางใน
การอยู่รว่มกันในกลุ่มนกัศึกษาและลด
ปัญหาวยัวา้วุ่น รวมทั้งเพิ่มเหตุผลในการ
ตัดสินใจเพื่อการด ารงชีวิตในกลุ่มนักศึกษา
วัยรุ่น ปจัจุบันวัยรุ่นเป็นวยัที่ต้องมีการปรับ
อารมณ์เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระวิทยาส่งผลให้มีอารมณ์แปรปรวนจึง
ต้องให้ความรู้และให้ข้อมูลที่เหมาะสมกบั
สุขภาพจิตเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัว
อยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุและผลโดยเข้าใจ
ตามหลักการและเหตุผลอยา่งเป็นธรรมชาติ 

ในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิทท าให้มี
ผลกระทบกับ
แผนการจัดกจิกรรม
และจ านวนนักศึกษา
ที่สมคัรเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

  

กิจกรรมที่ 18 ชินสาสมาธิปรับจิตสู่พลังแห่งปัญญา (6544000023) / 10,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 19 การเสริมสร้างสุขภาวะและการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ (6544000024) / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 20 ถวายเทียนพรรษา (6556000005) / 12,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 21 เสริมสร้างสุขภาวะเรื่องเพศศึกษาและสุขภาพจิต (6556000006) / 21,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 1 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ออนไลน์ (จากชื่อ
กิจกรรมเดิม เสริมสร้างสุขภาวะ
เร่ืองเพศศึกษาและสุขภาพจิต) 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วยัรุ่น  

   1. เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เปา้หมาย 150 คน / ผลการ
ด าเนินงาน 190 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่รว่มโครงการ เป้าหมาย 
3.51 / ผลการด าเนินงาน 3.51 
- ระดับการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป้าหมาย 
4.51 / ผลการด าเนินงาน 4.62 
3. เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 2 / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 
2 
4. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 21,000 บาท / ผลการ
ด าเนินงาน 21,000 บาท 

21,000.00 21,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้องการปลูกฝังและให้ความรู้แก่นกัศึกษา
เร่ืองเพศศึกษาและสุขภาพจิต เพื่อให้นกัศึกษาได้มีความรู้และ
วิธีการดูแลตนเองในวัยรุ่นและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
ได้รับทราบต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี
ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น วิทยากรโดย อาจารย์ประเสริฐ  ศรีนวล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ 

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้สร้างเสริม
ปลูกฝังและให้ความรู้แก่นักศึกษาเร่ือง
เพศศึกษาที่เหมาะสมและสขุภาพจิตใน
สังคมปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
และวิธกีารดูแลตนเองในวัยรุ่นและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้รับทราบต่อไป 

เนื่องจากเหตุการณ์
ระบาดของไวรัส 
COVID 19 จึงท าให้
การจัดกิจกรรมล่าช้า
กว่าเดิม 

อยากให้ลดการ
บรรยายและให้มีการ
ท ากิจกรรมมากกว่านี ้

กิจกรรมที่ 22 ปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2565 (6556000007)  / 25,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้ถึงสิทธิ
และหน้าที่ของตนในการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คณาจารย์และนกัศึกษารุ่นพีก่ับรุ่น
น้อง   

    1. เชิงปริมาณ เป้าหมาย 100 คน ผลการด าเนินงาน 120 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่รว่มโครงการ เป้าหมาย 
3.51 ผลการด าเนินงาน 4.68 
- ระดับการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน ์เป้าหมาย 
3.51 ผลการด าเนินงาน 4.62 
3. เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส  ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
4. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 25,000 บาท ผลการด าเนินงาน 
25,000 บาท 

25,000.00 25,000.00 กิจกรรมช่วงเช้า ทา่นคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกร
เนตร ์กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 
2565 หลังจากนั้น รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษากลา่ว
ต้อนรับและให้โอวาทนกัศึกษาใหมโ่ดย อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน ์ 
พรมประสิทธิ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถงึสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ควรยึดถือปฏิบัติ และการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้จดัพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซ่ึง
ได้รับเกียรติจาก    ครูจิตรภณ  โลภปัญญา ครูโรงเรียน
อนุบาลทับสะเเก ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวทิยากร และให้
อาจารย์กับเจา้หน้าที่รว่มกันผูกข้อมือใหก้ับนักศึกษาเพื่อเป็น

เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รูถ้ึง
สิทธิและหนา้ที่ของตนในการศึกษาระดบั
มหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ทีด่ี
ระหว่างคณาจารย์และนกัศึกษา 

  อยากให้คุมเวลาให้
ตรงกับก าหนดการที่
แจ้งไว้ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากนั้น
ได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เเละการทบทวนระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกบันักศึกษาต่อไป โดย
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กจิกรรมช่วง
บ่าย เป็นการปฐมนิเทศในระดับสาขา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้
พบกับอาจารย์ในสาขาของตนเองและอาจารย์ทีป่รึกษา 
รวมถึงรุ่นพี่ในสาขาที่จะคอยให้ค าแนะน าในการเรียน การท า
กิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัต่อไป     

กิจกรรมที่ 23 พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (6556000008) / 21,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา  

  1. เชิงปริมาณ เป้าหมาย 
100 คน / ผลการ
ด าเนินงาน 100 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ร่วม
โครงการ เป้าหมาย 3.51 
/ ผลการด าเนินงาน 3.51 
- ระดับการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เปา้หมาย 
4.32 / ผลการด าเนินงาน 
4.40 
3. เชิงเวลา เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 / ผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาส 2 
4. เชิงงบประมาณ 
เป้าหมาย 21,000 บาท / 
ผลการด าเนินงาน 
21,000 บาท  

21,000.00 21,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการส าหรับนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯโดย 
อาจารย์จันทรา  ธนีเพยีร และ อาจารยจ์รรยาพร  บุญเหลือ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
นักศึกษาให้มีทกัษะในการเป็นผู้ประกอบการ เพราะคณะมี
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และ สาขาวิชา
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ที่มุ่งเน้นด้านอาหาร 
การท่องเท่ียว และนักศึกษาสายครู ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในยุค Thailand 4.0 สามารถปรับใช้กบัธุรกิจของตัวเองและ
ต่อยอดธุรกิจออนไลน์ได้ มีแนวคิดการขายสินค้าที่เหมาะสม 
วิธีการค านวณหาก าไร ต้นทุนของสินค้า รายรับ รายจา่ย ที่
ถูกต้อง 

 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีความรู้และเห็น
ถึงความส าคัญของทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมถึงการวางแผนการตลาด 
การค านวณต้นทุนสินค้า เพื่อปรับใช้กับ
ธุรกิจของตัวเองและน าไปต่อยอดธุรกจิ
ออนไลน์ในยุคปัจจุบันได้อยา่งดี  

เนื่องจากเหตุการณ์
ระบาดของไวรัส 
COVID 19 จึงท าให้
การจัดกิจกรรมต้อง
เป็นรูปแบบออนไลน ์

  

กิจกรรมที่ 24 การแข่งขันกีฬาภายในคณะ ลูกวิทย์เกมส์ (6556000009) / 20,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 25 อบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (6556000010) / 21,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสือ่ออนไลน์
จุดเด่น จุดด้อย ข้อพึงระวังในการใช้
งาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เท่า
ทันสื่อออนไลน์ในมหาวิทยาลยั  

    

1. เชิงปริมาณ เป้าหมาย 150 คน ผลการด าเนินงาน 170 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีร่่วมโครงการ 
เป้าหมาย ระดับ 3.51 ผลการด าเนินงาน ระดับ 3.51 
   - ระดับการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน ์
เป้าหมาย ระดับ 4.61 ผลการด าเนินงาน ระดับ 4.63 
3. เชิงเวลา  เป้าหมาย ไตรมาส 1  ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 
1 
4. เชิงงบประมาณ  เป้าหมาย  21,000 บาท  ผลการ
ด าเนินงาน 21,000 บาท 
 

21000.00 21000.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ วิทยากรโดย 
อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ใน
ชีวิตประจ าวันและการใช้สื่อออนไลน์ในช่วงการระบาดของ
ไวรัส COVID 19 รวมถึงพระราชบญัญตัิคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โทษทางกฎหมายการปรับเงินและจ าคุก เช่น การ
โพสต์ ข้อความต่างๆบน facebook ,youtube,Line เพื่อให้
นักศึกษาได้ตระหนักรู้เท่าทันและไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ต่อไป 

จากกจิกรรมอบรมในครั้งนี้นักศึกษาจะเกิด
ความตระหนักรู้เท่าทันสื่อ ไม่หลงเชื่อใน
เนื้อหาที่ได้อ่าน สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย
ว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่ ใครเป็นคนให้ข้อมูลหรือ
มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ และสามารถ
คัดกรองเนื้อหาที่มากับสือ่เพื่อใช้ในทาง
สร้างสรรค์ ตลอดการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และต่อไปในอนาคต 

 เนื่องจากเหตุการณ์
ระบาดของไวรัส 
COVID 19 จึงท าให้
การจัดกิจกรรมล่าช้า
กว่าเดิม 
 
  

อยากให้ลดการ
บรรยายและให้มีการ
ท ากิจกรรมมากกว่านี ้

กิจกรรมที่ 26 การพัฒนาอัตลกัษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (6566000006) / 100,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 3 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อยที่ 1  
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การ
ท างาน (ปัจฉิมนิเทศ) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาด้านคุณธรรมและจิตอาสา 
และทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 68 

คน เข้าร่วมโครงการหลัก 
การพัฒนาอัตลกัษณ์และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมสู่การ

ท างาน (ปัจฉิม)  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สนเทศ ได้รับความรู้

ความเข้าใจในการเตรียม
ความพร้อมในการออกไป

ท างานจริง  

1. เชิงปริมาณ 
1) จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  เป้าหมาย 68 คน ผลการ
ด าเนินงาน 90 คน 
 
2. เชิงคุณภาพ 
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ เป้าหมาย ระดับ 3.51 ผลการด าเนินการ รอผล
มหาวิทยาลัย 
      
3. ระยะเวลาในการจัดอบรม ไตรมาส 1 ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 
 
4. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 6,000 บาท ผลการด าเนินงาน 
6,000 บาท 

6,000.00 6,000.00 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปท างาน ทัศนคติและ
บุคลิกภาพในการท างาน ทักษะพื้นฐานการด าเนินชีวิตในวยั
ท างาน และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในการท างาน
จากหนว่ยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 

ทักษะการเตรียมความพร้อมการท างานใน
อนาคต 

    
กิจกรรมย่อยที่ 2 
กิจกรรม การพัฒนา soft skills 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วย “วิศวกรสังคม” 
วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เกี่ยวกบัเครื่องมือทางวิศวกรสังคม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้
เครื่องมือทางวิศวกรสังคม 

ผู้เข้าร่วมทดสอบผ่าน
ด้านความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือทางวิศวกร
สังคม ร้อยละ 80 

นักศึกษาที่เข้ารว่มการ
อบรบเชิงปฏิบัติการ

ความรู้และทักษะในการ
ใช้เครื่องมือของวิศวกร
สังคม เครื่องมือวิศวกร
สังคม อาทิ ฟ้าประทาน 
นาฬิกาชีวิต Timeline
พัฒนาการ Timeline 
กระบวนการ M.I.C. 

Model 

1. เชิงปริมาณ 
        จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม เปา้หมาย 50 คน ผลการ
ด าเนินงาน  50 คน  
2. เชิงคุณภาพ 
        ผู้เข้ารว่มทดสอบผ่านดา้นความรูเ้กี่ยวกบัเครื่องมือทาง
วิศวกรสังคม เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
80 
3. เชิงเวลา  
       สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด เป้าหมาย ร้อย
ละ 100 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100  
4. เชิงงบประมาณ 
        งบประมาณได้รับการจัดสรร 8,300 บาท เป้าหมาย 
8,300 ผลการด าเนินงาน 8,300 บาท  

8,300.00 8,300.00 นักศึกษาที่เข้ารว่มการอบรบเชิงปฏิบัตกิารความรู้และทกัษะ
ในการใช้เครื่องมือของวิศวกรสังคม เครื่องมือวิศวกรสังคม 
อาทิ ฟา้ประทาน นาฬิกาชีวิต Timelineพัฒนาการ Timeline
กระบวนการ M.I.C. Model และผู้เข้ารว่มทดสอบผ่านด้าน
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิศวกรสังคม ร้อยละ 80 อีกทั้งยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถานณ์การ จ าลองตาม
กระบวนการเรียนรู้จากวิทยากรได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  

นักศึกษาที่เข้ารว่มการอบรบเชิงปฏิบัตกิาร
ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือของ
วิศวกรสังคม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการลงพื้นร่วมปฏิบัติงานกบัทางโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการต่อไป  

เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิด -19 ท าให้
นักศึกษาบางส่วนที่
อยากเข้าร่วมการ
อบรม แต่อยู่กลุ่ม
เส่ียง และติดเชื่อ
ไวรัส ไม่ไดส้ามารถ
เข้าร่วมการอบรมใน
ครั้งนี้  

  

กิจกรรมย่อยที่ 3  การแข่งขันกีฬา
ภายใน “กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ไอที
เกมส์”  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนกัศึกษา
ให้แข็งแรง และความมีน้ าใจนักกีฬา 
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษามีสขุภาวะดา้น
จิตใจและปัญญาที่ดี 
4. เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80 เข้า
กิจกรรม การแข่งขันกีฬา

ภายใน “กีฬาสาน
สัมพันธ์น้องพี่ไอทีเกมส์” 

นักศึกษามีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและมี
คุณภาพจิตที่ดี มีความ

สามัคคีภายในคณะ และ
ภายในสถาบันเดียวกัน 
และนักศึกษาห่างไกล

จากอบายมขุและสิ่งเสพ
ติด  นักศึกษามีทักษะ

ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. เชิงปริมาณ  
-  ร้อยละของนักศกึษาเข้ารว่มกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 (ของจ านวนผู้เขา้ร่วม 250 คน) ผลการประเมิน 
250 บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ  
-  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ร้อย
ละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 99.9 บรรลุ  
-  กิจกรรมนี้ท าให้นกัศึกษาได้ออกก าลังกาย  เป้าหมาย ระดับ 
4  ผลการด าเนินงาน ระดบั 5 บรรลุ  
3. เชิงเวลา  
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 4 ผลการประเมิน ไตรมาส 4 บรรล ุ
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 32,000 บาท เบิกจ่ายจริง  
32,000 คงเหลือ 0 บาท 

32,000.00 32,000.00 1. นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงและมีน้ าใจนักกีฬา 
2. นักศึกษาภายในคณะมีความสัมพันธท์ี่ดีขึ้น 
3. นักศึกษามีศักยภาพในการท ากิจกรรมและการเรียนมากขึ้น 
4. นักศึกษามีสุขภาวะด้านจิตใจและปัญญาที่ดี 
5. เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์ทีด่ีในหมู่นักศึกษา 

กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามี
ความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่ายกาย อารมณ์
และสังคม ซ่ึงตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ได้แก ่ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และยัง
เป็นกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ช่วยให้ปัญหายาเสพติดและการหมกมุ่นกับ
อบายมขุต่าง ๆ ของวัยรุ่นลดน้อยลงพร้อม
ทั้งปลูกฝังการใช้หลักประชาธิปไตยในการ
ด าเนินกิจกรรม โดยทุกสาขาวิชาต้องร่วม
วางแผนและตัดสินใจร่วมกันและยังเป็นการ
สร้างความสามัคคีและความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 ท าให้มีการ
เล่ือนการจัดโครงการ
หลายครั้ง 

งบประมาณในการจัด
ไม่เพียงพอ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อยที่ 4 การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และถวายเทียนพรรษา 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ ความ
เข้าใจ  และเตรียมความพรอ้มที่จะ
เข้าเรียนในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักศึกษาใหม ่
2.  เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
การปรับตัว และส่งเสริมความเข้าใจ
การเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 
3.  เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
4.  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความเป็นพุทธศาสนกิชน 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 180 
คน จากเป้าหมาย 180 

คน     โครงการ
พัฒนาอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กิจกรรม การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และถวายเทียนพรรษา  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ และเตรียมความ
พร้อมที่จะเข้าเรียนใน

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษาเกิด

ความรัก ความผูกผัน 
ความสามัคคีและมีน้ าใจ 

เนื่องจากในช่วง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ใกล้วันเข้าพรรษาเป็นวัน
ส าคัญทางศาสนา เป็น
วันที่พุทธศาสนกิชน

พร้อมใจกันถวายเทียน
แด่พระสงฆ์ที่จ าพรรษา
ประจ าวัดตา่ง ๆ ของแต่

ละพื้นที่ หรือบริเวณ
ใกล้เคียงที่แต่ละคนอาศัย

อยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีที่
ปฏิบัติประจ าทุกป ี 

ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เห็น
ความส าคัญของวัน

เข้าพรรษา จึงจัดให้มี
กิจกรรมฉลองเทียน

พรรษา เพื่อให้นกัศึกษา
ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของไทย 
นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความเป็นพุทธศานกิชน 
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ 
ร่วมมือร่วมใจกันตกแต่ง
ต้นเทียน เพื่อน าไปถวาย

ให้แก่วัดต่าง ๆ โดย
นักศึกษาได้รับทักษะดา้น

ความรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ และทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ  

1. เชิงปริมาณ   
-  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  เป้าหมาย 180 คน ผลการ
ด าเนินงาน 180 คน บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ  
-  นกัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัหลักสูตรของคณะ 
เป้าหมาย ระดับมาก (>=3.51) ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.51  
บรรลุ  
-  นกัศึกษามีความพร้อมทีจ่ะเข้าศึกษาต่อ  เป้าหมาย  ระดับ
มาก (>=3.51) ผลการประเมิน ค่าเฉลีย่ 4.61 บรรลุ   
-  นกัศึกษาได้ร่มกันอนุรักษณ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย เป้าหมาย ระดับมาก (>=3.51) ผลการ
ประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.52 บรรลุ 
-  นกัศึกษาได้แสดงออกถึงความเป็นพทุธศาสนิกชน เปา้หมาย 
ระดับมาก (>=3.51) ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.53 บรรลุ     
3. เชิงเวลา  
 -  กิจกรรมแล้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ภายใน
ไตรมาส 4 ผลการประเมิน ไตรมาส 4 บรรลุ  
4. เชิงต้นทุน  
-  ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ไดร้ับอนุมัติ เป้าหมาย 
34,600 บาท ผลการประเมิน 34,600 บาท บรรลุ  
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 34,600 บาท เบิกจ่ายจริง 
34,600 คงเหลือ 0.00บาท 

34,600.00 34,600.00 1. นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์และสบืทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 
2. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเป็นพทุธศานิกชน 
3. นักศึกษาร่วมมอืร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียน 
4. เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์ทีด่ีในหมู่นักศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และเตรียม
ความพร้อมที่จะเข้าเรียนในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษาเกิดความรกั ความผูก
ผัน ความสามัคคีและมีน้ าใจ นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความเป็นพุทธศานิกชน อกีทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ร่วมมือร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียน เพื่อน าไป
ถวายให้แกว่ัดต่าง ๆ โดยนกัศึกษาได้รับ
ทักษะด้านความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ และทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019  

งบประมาณในการจัด
ไม่เพียงพอ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อยที่ 5  ยวุเกษตรพอเพียง 
โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิง
ประชาสงเคราะห์) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด 
และกล้าแสดงออก 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา
และท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
และท างานร่วมกับผู้อื่น 
3. เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะห์ให้กับนักศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติ
ที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
แข็งแรง มีอาชีพ มีงานท า และเป็น
ผลเมืองดีมีระเบียบวินัย 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 26 คน 
จากเป้าหมาย 20 คน     

โครงการหลักการ
สร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
วิศวกรสังคมคนของ

พระราชา ข้าของแผ่นดิน 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ กิจกรรม ยวุ
เกษตรพอเพียง โรงเรียน

บ้านต าหรุ (วิง
ประชาสงเคราะห์) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
“วิศวกรสังคม” 

เป็นการส่งเสริมและ
สร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
วิศวกรสังคม คนของ

พระราชา ข้าของแผ่นดิน 
ซ่ึงได้ประสานความ

ร่วมมือกับโรงเรียนบ้าน
ต าหรุ (วิง

ประชาสงเคราะห์) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นแหลง
การเรียนรู้ การพัฒนาให้
นักศึกษามีจิตอาสาและ
ท าประโยชน์ตอ่ชุมชน

และสังคม รวมถึงการฝึก
ทักษะการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การได้
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานจริง น า
องค์ความรู้ไปแก้ปัญหา
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
และจัดการตนเองได้
อย่างยั่งยืนตอ่ไปใน
ปัจจุบันและอนาคต 

1. เชิงปริมาณ  
-  จ านวนนกัศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ เป้าหมาย 20 คน 
ผลการประเมิน  26 คน บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ  
-  จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่น าไปส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถพึงพาตนเองได้ เป้าหมาย 1 องค์ความรู้ ผลการ
ด าเนินงาน 1 องค์ความรู้ บรรลุ  
-  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ระดับ
มาก ผลการประเมิน ระดับมากที่สุด บรรลุ  
3. เชิงเวลา  
-  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 บรรล ุ 
4. เชิงต้นทุน  
-  ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ไดร้ับอุนมัติ  
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  55,000  บาท เบกิจ่ายจริง  
55,000   คงเหลือ 0.00  บาท 

55,000.00 55,000.00 1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีจิตอาสาและท าประโยชน์ตอ่
ชุมชนและสังคม 
2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิศวกรสังคม 
3. นักศึกษาได้ฝึกการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ได้
สร้างและขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม 

เป็นการส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน ซ่ึงได้ประสานความร่วมมือกบั
โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพือ่ขอใช้พื้นที่เป็น
แหลงการเรียนรู้ การพัฒนาให้นักศึกษามีจิต
อาสาและท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
รวมถึงการฝกึทักษะการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานจริง น าองค์ความรู้ไป
แก้ปัญหาส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้
อย่างยั่งยืนตอ่ไปในปัจจุบันและอนาคต 

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 ท าให้มีการ
เล่ือนการจัดโครงการ
หลายครั้ง 

งบประมาณในการจัด
ไม่เพียงพอ 

กิจกรรมที่ 27 โครงการปลกูจิตส านึกดา้นจิตสาธารณะและด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (6573000001) / 35,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1. เพื่อให้นักศึกษามจีิตเป็น
สาธารณะทั้งในด้านวิชาชีพ และด้าน
สังคมส่วนรวม บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวม มีความเอื้อ
อาทร เสียสละ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อให้นักศึกษาสานต่อโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
และสังคมโดยการเผยแพร่โครงการ
ในรูปสื่อวิดีทัศน์ 

สื่อวิดีทัศน์เผยแพร่
โครงการ ถุงผ้าใส่ยา

ส าหรับผู้สูงอาย ุพื้นที่ป่า
ชายเลน ในเขตอ าเภอ

ชะอ า และความพร้อมใน
การใช้งานของศูนย์การ

เรียนรู ้LRC 

นักศึกษามีจิตอาสาเชิง
วิชาชีพและจิตอาสาเชิง

สังคม และน าประโยชน์ที่
ได้จากโครงการมา

ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.  เชิงปริมาณ  ร้อยละของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านจิต
สาธารณะ เปา้หมาย ร้อยละ 40 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
68.8 
2. เชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมในภาพรวม เป้าหมาย 
ระดับมาก(≥3.51) ผลการด าเนินงาน 4.51 
- ระดับความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรมจิตอาสาเชิงวิชาชพี 
เป้าหมาย ระดับมาก(≥3.51) ผลการด าเนินงาน 4.18 
- ระดับความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรมจิตอาสาต่อสังคม 
เป้าหมาย ระดับมาก(≥3.51) ผลการด าเนินงาน 4.60 
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความรักและ
สามัคคีในเพื่อนร่วมงานและองค์กรเป้าหมาย ระดับมาก
(≥3.51) ผลการด าเนินงาน 4.58 
3. เชิงเวลา  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ไตรมาส 3 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 35,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
35,000 บาท คงเหลือ - บาท 

35,000.00 35,000.00 1. กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 น านักศึกษา
พยาบาลศาสตร์จ านวน 75 คนเข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสา
อนุรักษ์พลังงานและปา่ชายเลน และสานต่อโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
อุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร อ าเภอชะอ า เพื่อเรียนรู้
หลักการอนุรกัษ์พลังงานและความเป็นมาของโครงการใน
พระราชด าริ หลังจากนั้นออกเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร และร่วมปลกูป่าชาย
เลน หลังจากท ากิจกรรมเสร็จนักศึกษากลับมาคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อท ากิจกรรมกลุ่มสร้างเสริม
ทักษะการท างานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกันอยา่งสร้างสรรค์  
2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์ถุงผ้ารับยาส าหรับผู้สูงอายุ 
โดยมอบหมายให ้นักศึกษาที่มีจิตอาสา น าถุงผ้าสร้างสรรค์
ผลงานให้สวยงามและจะน าไปมอบให้กบัผู้สูงอายุที่มาตรวจที่
คลินิคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชะอ า โรงพยาบาลบ้านลาด และ
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ซ่ึงจ านวนถุงผ้าที่ได้ทั้งหมด เป็น
จ านวน 100 ใบ 
3. กิจกรรมจิตอาสาช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คณะให้
นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกจิกรรม ตามตารางที่มีกิจกรรม ฉีด

1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ที่บ้านได้ 
2. กิจกรรมท าให้เราได้รู้ถึงการมีจิตอาสา มี
ความสามัคคีกัน 
3. ได้รู้จักการดูแลอนุรักษ์รกัษาปา่ชายเลน
ว่าการมีป่าชายเลนนั้นต้องอุดมสมบูรณ์เป็น
อย่างมาก 
4. ได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
พลังงาน สามารถท าให้เรานั้น ต้องคิดให้
มากอยู่เสมอว่าไม่ควรใช้พลังงานต่างๆให้
สิ้นเปลือง ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานและ
ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน และอนุรักษธ์รรมไว้
ให้อยู่กับเราให้นานที่สุด 
5. การได้เรียนรู้ประโยชน์ของธรรมชาติ การ
ลงมือปลูกป่าด้วยตนเองท าให้ภูมิใจและได้
เรียนรู้ประโยชน์จากการที่เราปลูกที่ไม่ใช่
ส่งผลดีแค่วงเล็กๆแต่ส่งผลต่อทุกคน
ตอนท้ายจบท าการเรียนรู้การสามัคคีกนั
และการรู้จกัให้ก าลังใจตนเอง 

จากสถานการณ์โควิด 
ท าให้ไม่สามารถเข้า
ไปศึกษาเยี่ยมชม 
โครงการใน
พระราชด าริ ชั่ง
หัวมันได ้และในวัน
จัดกิจกรรม เกิดฝน
ตกหนักมาก ท าให้ 
ต้องลดการจัด
กิจกรรมเป็น การ
ปลูกป่าที่อุทยาน
นานาชาติสิรินธร 
และเดินทางกลับมา
ท ากิจกรรม 

ปรับช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมให้เป็นช่วง
ก่อนปิดเทอม ภาค
เรียนที่ 2 และปรับสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้จาก
โครงการน ามาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
เป็นรูปธรรม มากขึ้น 
เช่น จัดประกวด
โครงการอนุรักษ์
พลังงาน หรือเขียน
เรียงความที่ได้รับจาก
โครงการ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนมากขึ้น 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัคซีนที่ รพ.พระจอมเกล้า จัดที่อาคารสเุมธตันติเวชกุล และ ที่ 
รพ.ชุมชน หรือ รพ.สต.บริเวณใกล้เคียง 
4. กิจกรรม จิตอาสา ปันแรง แบ่งเวลา พลิกโฉมหนา้ LRC 
โดยรับสมัครจิตอาสาตามช่วงเวลาที่มกีารใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การเตรียมอุปกรณ์ห้อง LRC เพื่อให้พร้อม
ในการใช้ในการเรียนการสอน การช่วยคุมสอบ นักศึกษาใน
หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล หรือ การเตรียมตัวรับการดูงานจาก
สถาบันภายนอกเป็นต้น 

กิจกรรมที่ 28 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตให้พร้อมท างานด้วยวิชาการ วิชาชพีและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์ New normal ในสังคมปกติวิถีใหม ่(6573000002) / 10,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรม โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตให้พร้อมท างานด้วยวิชาการ 
วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ในสถานการณ์ New normal ใน
สังคมปกติวิถีใหม่ (กจิกรรมบรรยาย
การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ตอบโจทย์ผูป้ระกอบการสุขภาพ) 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พัฒนาทักษะชวีิต ในเรื่องการ
สื่อสารเพื่อการบรกิารที่เป็นเลิศตอบ
โจทย์ผู้ประกอบการสุขภาพ 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพมีทกัษะการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพมีทกัษะการ

สื่อสารเป็นเลิศตอบโจทย์
ผู้ประกอบการสุขภาพ 

1. เชิงปริมาณ   
- ร้อยละของนักศึกษาทั้งคณะเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 เป้าหมาย ร้อยละ 60 / ผลการ
ด าเนนิงาน ร้อยละ 80 
2. เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึง
พอใจในการบรรยายการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศตอบ
โจทย์ผู้ประกอบการสุขภาพ > 3.51 เป้าหมาย ≥ 3.51 / ผล
การด าเนินงาน 4.47 
3. เชิงเวลา  
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 2  / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 
4. เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 10,000 บาท เบิกจา่ยจรงิ 10,000 บาท 
คงเหลือ - บาท 

10,000.00 10,000.00 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้รับอนุมัติ
ให้จัดกิจกรรม “บรรยายการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ตอบโจทย์ผูป้ระกอบการสุขภาพ” วันที ่9 มีนาคม 2565 ใน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะชีวิต ในเรื่องการ
สื่อสารเพื่อการบรกิารที่เป็นเลิศตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
สุขภาพ 
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้
จัดท า แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 241 คน เพื่อน าผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไป ซ่ึงสามารถสรุปผล
การประเมินได้ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
- รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.41 ระดบัมาก 
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.29 ระดับ
มาก 
- ความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายเร่ืองการสื่อสาร 4.45 ระดับ
มาก 
- สามารถน าความรู้เรื่องการสื่อสารไปใช้ประโยชน์และน าไปใช้
ได้จริง 4.50 ระดับมาก 
- สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.39 
ระดบัมาก 
- ความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมในภาพรวม 4.47 ระดับมาก 

จากการด าเนินกิจกรรมเร่ืองบรรยายการ
สื่อสารเพื่อการบรกิารที่เป็นเลิศตอบโจทย์
ผู้ประกอบการสุขภาพ พบวา่ เนื้อหาเปน็
ประโยชน์มาก และนักศึกษาให้ความสนใจ
กับกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมในหัวขอ้นี้ควรบรรจุ
เป็นซ่ึงทักษะนี้เป็น soft skill ที่ส าคัญ
ส าหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ควรเพิ่มลักษณะกิจกรรมให้สามารถวัด
ทักษะเหล่าให้ชัดเจนมากขึ้น หลังการร่วม
กิจกรรมแล้ว เช่น การท า work shop เป็น
ต้น 

การฟังบรรยายแบบ
ออนไลน์อาจท าให้
นักศึกษาไม่สามารถ
โต้ตอบหรือมีส่วน
ร่วมได้อย่างเต็มที่ 

รูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมใน
ปีงบประมาณถัดไป  
อยากให้จัดกจิกรรม
ในลักษณะนี้อีกและมี
รูปแบบ on site และ
มีการลงมือปฏิบัต ิ

กิจกรรมที่ 29 โครงการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (6573000003) / 15,000 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อให้นักศึกษามอีัตลักษณ์ 
“ซ่ือสัตย์ มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ บริการ
ด้วยใจเอื้ออาทร และจิตใจของความ
เป็นมนุษย์” 
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่สร้างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงานด้าน
สาธารณสุข 
4. เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการ

นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะ

พยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ชั้นปีที่ 
1 จ านวน 70 คน เข้า

ร่วมกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัวิชาชีพ
สาธารณสุข ร้อยละ 80 

1. เชิงปริมาณ   
  - ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม รับฟังการบรรยายหวัข้อ จรรยาบรรณวิชาชพี
สาธารณสุข เป้าหมาย 80 / ผลการด าเนินงาน 94 
  - ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมถอดองค์
ความรู้บทบาทหนา้ที่และระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เป้าหมาย 80 / ผลการด าเนินงาน 94 
2. เชิงคุณภาพ  
  - ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์
และคุณลักษณะทางวิชาชพีที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยมีคะแนนความพึงพอใจ เปา้หมาย คะแนนความ
พึงพอใจ > 3.51/  ผลการด าเนินงาน คะแนนความพึงพอใจ 

15,000.00 15,000.00 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ชั้นปีที ่1 รหัส 
654H-76/1 จ านวน 31 คน           654H-76/2 จ านวน 35 
คน ทั้งหมด 66 คน แยกตามกจิกรรมยอ่มมีดังนี้  
1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นการรับฟังการ
บรรยายหวัข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข โดยวิทยากร
จากสภาการสาธารณสุขชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Google Meet  ส าหรับสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ คือ ห้องเรียน 29509 คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ โดยมีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 66 
คน คิดเป็นร้อยละ 94 จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นักศึกษาจะ

1. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะนักศึกษาใหม่ชั้น
ปี 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พบวา่ มี
นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมไม่ครบ ร้อยละ 
100เนื่องจากส่วนหนึ่งติดธุระเรียนกรมการ
อาสารักษาดินแดน (รด.) โดยได้ท าบันทกึ
แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบเรียบร้อย แล้ว แต่มี
บางส่วนไม่มาร่วมกจิกรรมโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาเห็น
ว่าควรด าเนินการกับนักศึกษาที่ไม่มาร่วม
กิจกรรมโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยกิจกรรม

1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม
บรรยายในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านการใช้
ระบบ Google 
meet ค่อยข้างมี
ปัญหาในการใช้
อุปกรณ์ที่ค่อนข้าง
ติดขัด ระบบปฏบิัติ
ของคอมพิวเตอร์ช้า
มาก  
2. สภาพอากาศที่

1. อยากมีกิจกรรม
ออกนอกสถานที่
บ่อยๆ  
2. อากาศร้อน อยาก
ให้จัดบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทกว่านี ้
3. อยากให้มีออก
ศึกษานอกพื้นที่แบบ
นี้อีก 
4. จัดการเวลาให้
น้อยกว่านี ้



45 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เสียสละ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
และมีจิตอาสา 

4.36 
  - ร้อยละของนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชพี
สาธารณสุข เป้าหมาย 80 / ผลการด าเนินงาน 80 
3. เชิงเวลา  
  - โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3  / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
4. เชิงงบประมาณ 
  - ได้รับจัดสรร 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง 15,000 บาท 
คงเหลือ - บาท 

ได้รับความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการสาธารณสุข และข้อบังคับวา่ด้วยจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพการสาธารณสุข และพระราชบญัญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ซ่ึงหัวข้อที่ใช้บรรยายใน
กิจกรรมนี้จัดอยู่ในหมวดที ่5 บริหารสาธารณสุขและกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกับการแพทยแ์ละสาธารณสขุที่ใช้ในการสอบเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนให้กบันักศึกษาดว้ย 
นักศึกษาทุกคนที่เข้ารว่มได้เรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนด จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 94  
2. กิจกรรมถอดองค์ความรู้บทบาทหนา้ที่และระบบบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาด โดย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมต าบลบ้านลาดเป็นวิทยาการ
ในการบรรยาย ซ่ึงการจัดกจิกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์
จากสาธารณสุขอ าเภอบา้นลาดในการจดัสถานที่ให้กับ
นักศึกษาเพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรม จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 94 นักศึกษาที่เขา้ร่วม
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลซ่ึงหน้าที่หลักที่ส าคัญม ี4 ด้าน ได้แก่ การ
ส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันและควบคุมโรค การรักษาและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ และระบบบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาและปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
รวมทั้งมีการร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการ
ท างาน ซ่ึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ได้พัฒนาอัต
ลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาชีพ ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตอ่วิชาชพีสาธารสุข   จึงท าให้
นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัวชิาชีพสาธารณสุข ร้อย
ละ 80  
3. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ได้ด าเนินการประเมินผลการ
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์โดย
ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นแบบสอบถามออนไลน์ google from พบวา่ นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.4 ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 4.31 
คิดเป็นร้อยละ 86.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.8 
สถานที่ใช้จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนน 
เท่ากับ 4.05 คิดเป็นร้อยละ 81 สือ่และอุปกรณ์ที่ใช้จัด
กิจกรรมมีความทันสมยัและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนน 
เท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต มีค่าเฉลีย่คะแนน เท่ากับ 4.50 

หรือรูปแบบเหมาะสมต่อไป  
2. สถานที่ใช้ในการจัดกจิกรรมช่วงบ่ายยัง
ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานที่ที่ใช้จัด
กิจกรรมช่วงบ่าย คือ บริเวณหน้าส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบา้นลาด ลักษณะบริเวณ
ดังกล่าวอากาศไม่ถ่ายเท จ านวนพัดลมไม่
เพียงพอ และมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว จึง
เห็นสมควรว่าควรเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมช่วงบา่ยส าหรับการจัดกิจกรรม
ในปีถัด 
3. งบประมาณส าหรับค่าจา้งเหมาบริการรถ
โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง ไม่
เพียงพอ เนื่องจากในโครงการได้ระบุว่าใช้
รถโดยสารของมหาวิทยาลัยโดยมีค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง แต่ในวันที่จัดกิจกรรมรถโดยสาร
ของมหาวิทยาลยัติดภาระกิจจึงไม่สามารถ
มารับนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม
ได ้ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ท าบันทึกถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมโดยใช้เงิน
เหลือจ่ายจ่ายจากโครงการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) คณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รหัส
กิจกรรม 202302070121 

ร้อนอบอ้าว เป็น
ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการรับฟังการ
บรรยายของนักศึกษา
ในช่วง 
3. สถานที่ใช้จัด
กิจกรรมในช่วงบ่าย
ไม่เหมาะสม 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

คิดเป็นร้อยละ 90 การอ านวยความสะดวกในการเข้ารว่ม
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่คะแนน เท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเขา้ร่วมกจิกรรมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย
คะแนน เท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.4 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
มีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.8 และ 
สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90  สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะทางวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.2 

กิจกรรมที่ 31 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (6590000005) / 420,000 บาท / ส านกังานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ไตรมาสที่ 1-2-3 
กิจกรรมย่อยที่ 1  
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ทกัษะ
และความพร้อมสูก่ารท างานใน
สถานประกอบการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานในสถาน
ประกอบการ 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การ
ท างานในสถานประกอบการ 
3. เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

 นักศึกษาได้รับความรู้
และทักษะตา่งๆ ในการ

ท างานในสถาน
ประกอบการ สามาร
พัฒนาสมรรถนะการ

เตรียมความพร้อมสู่การ
ท างานและนักศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
การสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ขึ้น 

1. เชิงปริมาณ 
     -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 97.13 
2. เชิงคุณภาพ 
   - นักศึกษาได้รับความรู้และทกัษะตา่งๆในการท างานใน
สถานประกอบการ เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินการ 4.60 
   - นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะการเตรียมความพร้อมสกูาร
ท างาน เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 
4.61 
   - นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ขึ้น เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.61 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด   
       รุ่น 1 วันที่ 1-4 มี.ค.65 
       รุ่น 2 วันที่21-22เม.ย.65 
       รุ่น 3 วันที่ 25-26 เม.ย. 65 
       รุ่น 4 วันที่ 28-29 เม.ย.65  
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
54,600  บาท / ผลการด าเนินการ 54,600 บาท 

54,600.00 54,600.00 กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความพร้อมต่อ
การท างานในสถานประกอบการ ประจ าปี 2564 ก าหนดจัด
จ านวน 4 รุ่น ระหว่างวันที ่รุ่นที่ 1วันที ่1-4 มี.ค.65  รุ่นที่ 2 
วันที่21-22เม.ย.65  รุ่นที่ 3 วันที ่25-26 เม.ย. 65 และรุ่นที4่ 
วันที่ 28-29 เม.ย.65 ณ ห้องประชุมวรชัย เยาวปาณี คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ที่ด ีศิลปะการสื่อสารยุค 5 G การท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน และมารยาททางสังคม โดยการ
อบรมผ่านระบบ ออนไลน์ ZooM  

     1. นักศึกษาได้รับเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ท างานในสถานประกอบการ 
     2. นักศึกษาได้รับความรู้ในการ
เสริมสร้างทักษะในการท างานในสถาน
ประกอบการ   
     3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างสมรรถนะในการเตรียมความ
พร้อมสู่การท างาน 
     4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ สามารถปรับปรุงบุคลิภาพและ
ท างานเป็นทีม 

  อยากให้จัดกจิกรรม
แบบ Onsite 
มากกว่า 

กิจกรรมย่อยที่ 2  
อนาคตสดใส ....รู้เท่าทันภัยยาเสพ
ติด  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ เกีย่วกับปัญหาจากยา
เสพติด 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
ภัยยาเสพติด  
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนกัถึง
ปัญหาและผลกระทบของยาเสพติด 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบัประเภทของยา
เสพติด โทษของยาเสพ

ติด แนวทางวธิีการ
ป้องกัน การแก้ไขและ
ทราบถึงผลกระทบของ
ยาเสพติดที่จะเกิดขึ้น 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 98.80 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษา มีความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัปัญหาจากยาเสพติด 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.51 
-นักศึกษาได้รู้ถึงแนวทางป้องกันและแกไ้ขปัญหาจากภยัยา
เสพติด เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 
4.51 
-นักศึกษาได้ตระหนกัถึงปัญหาและผลกระทบของยาเสพติด 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.50 
3. เชิงเวลา 

1,200.00 1,200.00 กิจกรรมโครงการ อนาคตสดใส ... รู้เท่าทันภัยยาเสพติด 
ก าหนดจัดในวันที ่1 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมพะนอม
แก้วก าเนดิ พธิีเปิดโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 494  คน กจิกรรมการบรรยายปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันเผ้าระวัง วิเคราะห์ สภาพปญัหาและแนวทางการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  และกจิกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อ
แสดงความคิดเห็นในวิธีป้องการและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  

1. นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกับ
ปัญหาจากยาเสพติด 
2. นักศึกษาได้รู้ถึงแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจากภยัยาเสพติด 
3. นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบของยาเสพติด 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 1  
มิถุนายน 2565 / ผลการด าเนินการ 1 มิถุนายน 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
1,200  บาท / ผลการด าเนินการ 1,200 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ  98.80 

กิจกรรมย่อยที่ 3  
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามระบอบประชาธิปไตยในการ
เลือกผู้น านักศึกษา 
2. เพื่อสรรหานายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู่
กระบวนการเลือกตั้ง 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการการเลือกตั้ง 

สามารถปฏบิัติตาม
ระบอบประชาธิปไตยได้
ตามกระบวนการและได้มี

นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ปีการศึกษา

2565 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษาปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยในการเลือกผู้น า
นักศึกษา  เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 
4.42 
-นักศึกษาเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.39 
-นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย  เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินการ 4.38 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด   
            วันที ่19 เม.ย.2565 
            วันที ่20 เม.ย.2565  
            วันที ่19 เม.ย.2565 
            วันที ่20 เม.ย.2565 
4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติ เป้าหมาย 9,400  บาท / ผลการด าเนินการ 9,400 
บาท 

9,400.00 9,400.00 กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี
การศึกษา 2565 ก าหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 19  -20 
เมษายน 2565  ผ่านเว็บไซด์เลือกตั้ง 
Http://dsd.pbru.ac.th/activity/elections โดยมีผู้สมัคร
จ านวน 2 ราย คือ นายธนวัฒน์  พว่งทองเหลือง และนางสาว
อาภาภรณ์ พรามภู่ ผลการเลือกตั้ง นายธนวัฒน์  พว่ง
ทองเหลือง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง และมีนักศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรมจ านวน 3,534 คน  

1. นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
2. เป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
ให้กับนักศึกษา 
3. นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนักศึกษา 

    

กิจกรรมย่อยที่ 4  
การท าอาหารส าหรับประกอบอาชีพ 
กะหรี่ปั๊บ ประจ าปีการศึกษา2564 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีทางเลือก
ในการประกอบอาชพี 
2.  เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้  
3. เพื่อเสริมสร้างให้ศิษย์เก่ามีทักษะ
ในการท าอาหาร 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

ศิษย์เก่าสามารถน า
ความรู้ในการอบรมไป
ประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มพูนรายได้ให้กับ
ตัวเองและครอบครัว 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
-ศิษย์เก่ามีทางเลือกในการประกอบอาชพี  เป้าหมาย ระดับ
มาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.96 
-ศิษย์เก่าประกอบอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้  เป้าหมาย ระดับ
มาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ  4.96 
-ศิษย์มีความรู้ในการท าอาหารเพื่อประกอบอาชีพ  เป้าหมาย 
ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.96  
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 7 
พฤษภาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 7 พฤษภาคม 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
7,895  บาท / ผลการด าเนินการ 7,895 บาท 
 

7,895.00 7,895.00 กิจกรรมโครงการ การท าอาหารส าหรับประกอบอาชีพ 
กะหรี่ปั๊บ ประจ าปีการศึกษา 2564 ก าหนดจัดในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาต ิ วิทยากร
โดย นายทศพร ลิ้มด าเนิน สาธิตขั้นตอนการท ากะหรี่ปั๊บ และ
มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 27 คน  

1. ศิษย์เก่าสามารถน าความรู้ในการอบรม
ไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ตนเองและ
ครอบครัวได้ 
2. ศิษย์เก่าได้ทราบถึงเทคนิคในการท า
กระหรี่ปั๊บ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

8. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 7,895 บาท เบิกจ่ายจริง 7,895 
บาท คงเหลือ  

กิจกรรมย่อยที่ 5  
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการยุค 
New  Normal 2022 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการเขียนแผนธุรกิจให้แก่
นักศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิค
ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่
นักศึกษา  
3. เพื่อสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษา
ในการประกอบอาชพี 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ในการ
เขียนแผนธุรกจิ มีทักษะ 
มีเทคนิค และมีทางเลือก
ในการประกอบอาชพี 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 93.60 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเขยีนแผนธุรกจิ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.38 
-นักศึกษามีทกัษะและเทคนิคในการเป็นผู้ประกอบการ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.35 
-นักศึกษามีทางเลือในการประกอบอาชพี เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.36 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 
10,11 พ.ค. 2565 / ผลการด าเนินการ 11,11 พ.ค.2565 
6. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
60,000  บาท / ผลการด าเนินการ 60,000 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ   ร้อยละ  93.60 

60,000.00 60,000.00 กิจกรรมโครงการ การพัฒนาการเป็นผูป้ระกอบการยุค New 
normal 2022  ก าหนดจัดในวันที่ 10  พฤษภาคม 2565 
วิทยากรโดย อาจารย์คงขวัญ ศรีสะอาด บรรยายหัวข้อ การ
จัดท าแผนการตลาด  ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ บรรยายใน
หัวข้อ การจัดท าแผนการบริหารองค์การ  และผศ.จันทรา  ธนี
เพียร  บรรยายหัวขอ้ การจัดท าแผนการผลิต  โดยแบ่ง
นักศึกษาออกเป็นกลุ่ม และลงมือปฏิบัตใินการจัดท าแผนต่างๆ 
และกิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมบรรยาย
หัวข้อ การจัดท าแผนการเงิน โดยผศ.จนัทรา  ธนีเพยีร  และ
ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติและน าเสนอแผนธุรกิจ และกจิกรรม
ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาให้ความรู้ในหัวขอ้ ผู้ประกอบการยุค 
New normal  โดยนายณัฐชนน พานิชวิทย์ ผูจ้ัดการโรงแรม 
Cozy Hotel และทีมงาน 

1. นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
เขียนแผนธุรกจิ 
2. นักศึกษาเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
3. นักศึกษามีเทคนิคในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
4. นกัศึกษามีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ 

    

กิจกรรมย่อยที่ 6  
ตลาดนัดแรง PBRU ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เกา่ 
มีแนวทางและทางเลือกในการสมัคร
งานจากบริษัทตา่งๆ 
2. เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เกา่ มี
โอกาสได้เรียนรู้กระบวนการ การ
สมัครงานยังไงให้ได้งานและมีโอกาส
ได้ท างาน  
3. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามี
โอกาสได้เรียนรู้ความต้องการ
ตลาดแรงงานยุค Digital 
Disruption  

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษาและศิษย์เก่า มี
แนวทางและทางเลือกใน
การสมัคงาน ได้เรียนรู้
กระบวนการการสมัคร
อย่างไรให้ได้งาน และ

ได้รับความรู้ในเร่ืองความ
ต้องการตลาดแรงงาน 

ยุค Digital Desruption 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 94.89 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษา ศิษย์เกา่มีแนวทางและทางเลือกในการสมัครงาน
จากบริษัทตา่งๆ เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินการ 4.60 
-นักศึกษา ศิษย์เกา่ มีโอกาสได้เรียนรู้กระวนการสมัครงานยัง
ไวให้ได้งานและมีโอกาสได้ท างาน เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.46  
-นักศึกษา ศิษย์เกา่ มีพื้นฐานความรู้เรื่องความค้องการ
ตลาดแรงงาน ยุค Digital Disruptuion เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.47 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 11  
พฤษภาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 11 พฤษภาคม 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
17,500  บาท / ผลการด าเนินการ 17,500 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ   ร้อยละ  94.89 

17,500.00 17,500.00 กิจกรรมโครงการ ตลาดนัดแรง PBRU ประจ าป ี2565 ก าหนด
จัดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมพะนอมแกว้
ก าเนิด พธิีเปิดโดยนายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 427 คน กิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้ในหวัข้อ สมัครงานยังไวให้ได้งาน โดย
นางสาวหนึ่งฤทัย พุ่มทองสุข จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี และ
การเสวนาในหวัข้อความต้องการตลาดแรงงาน ยุค Digital 
Disruption โดยทีมงานธุรกจิในจังหวัดเพชรบุรี และมีการรับ
สมัครงานจากบริษัทต่างๆ จ านวน 26 บริษัท  

1. นักศึกษา ศิษย์เก่า มีความรู ้กระบวนการ
ในการสมัครงานยังไงให้ได้งานท า 
2. นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้รู้ความต้องการของ
ตลาดแรงงานยุค Digital Disrruption 
3. นักศึกษา ศิษย์เก่า มีทางเลือกในการ
สมัครงานจากบริษัทต่างๆ 

  1. ควรปรับปรุงการ
เข้าตรงเวลา 
2. ควรจัดในรูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด 
19  

กิจกรรมย่อยที่ 7  
สิทธิหน้าที่ ในวิถีประชาธิปไตย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. นักศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจ
ในหลักการปกครองตามระบอบ

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ

ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จักสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและ

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / 
ผลการด าเนินการ ร้อยละ 98.40 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถกูตอ้งในหลักการปกครอง

1,200.00 1,200.00 กิจกรรมโครงการ สิทธหิน้าที่ในวถิีประชาธิปไตย ประจ าปี
การศึกษา 2564 ก าหนดจัดในวันที่ 18 เมษายน 2565  ผ่าน
ระบบZoom  พธิีเปิดโดยอาจารย ์ดร.เมธาวิน สาระยาน 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 1,476  คน กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้

     1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
     2. นักศึกษามีความเข้าใจการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
     3. นักศึกษารู้จกัสิทธิหนา้ที่ของตนเอง

    



49 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
2. นักศึกษารู้จกัสิทธิหนา้ที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
และน าใช้อยา่งถูกต้อง 

สามารถน าไปใช้อยา่ง
ถูกต้อง 

ตามระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เปา้หมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.47 
-นักศึกษารูจ้ักสิทธหิน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
และน าไปใช้อยา่งถูกต้อง เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผล
การด าเนินการ 4.44 
3. เชิงเวลา 
 - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย 18 
เมษายน 2565 / ผลการด าเนินการ 18 เมษายน 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 1,200  
บาท / ผลการด าเนินการ 1,200 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ   ร้อยละ  98.40 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี และตอ่
ด้วยการแถลงนโยบายของผู้สมัครนายกองค์การบริหาร
นักศึกษา 

ตามระบอบประชาธิปไตยและน าไปใช้อย่าง
ถูกต้อง 

กิจกรรมย่อยที่ 8  
การคิดสร้างสรรค์คน  Gen-Z 2022 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคิดอย่าง
สร้างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์ มีทักษะใน

การคิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนมีการสร้าง

กระบวนการทางความคิด
และมีทักษะการปรับ 

Mind SET 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษา เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.51 
-นักศึกษาเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.52 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 8  
มิถุนายน 2565 / ผลการด าเนินการ 8 มิถุนายน 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
17,000  บาท / ผลการด าเนินการ 17,000 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ  100 

17,000.00 17,000.00 กิจกรรมโครงการ การคิดสร้างสรรค์คน GEN-Z 2022 ก าหนด
จัดในวันที่ 8 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมพะนอมแก้ว
ก าเนิด มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 505  คน วิทยากรโดย คุณ
มงคล  กรัตะนุตถะ ผู้เชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาทัศคติเชิงบวก 
บริษัท ด๊อกเตอร์ฟิช จ ากัด บรรยายในหัวข้อ หลักการคิดบวก
และคิดสร้างสรรค์  

1. นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ใน
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
2. นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห ์
3. นักศึกษาได้รับเทคนิคในการสร้าง
กระบวนการทางความคิด 
4. นักศึกษามีทักษะการปรับ Mind SET 

    

กิจกรรมย่อยที่ 9   
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดงาน
พิธีการ ประจ าปีการศึกษา 2564  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเสริมสร้างให้ศิษย์เก่ามีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดงานพิธกีาร 
2. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้จัดงานพธิีการ
ได้อย่างถูกต้อง  
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพร๊ไทย 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่
 

ศิษย์เก่าได้รับความรู้ ใน
เร่ืองการจัดงานพิธีการ 

สามารถจัดงานพธิีการได้
อย่างถูกตอ้ง 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
    -ศิษย์เกา่มีความรู ้ความเขา้ใจในการจัดงานพิธีการ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.78 
    -ศิษย์เกา่ได้จัดงานพิธกีารได้อยา่งถูกต้อง เป้าหมาย ระดับ
มาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.75 
    -รณรงค์การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป้าหมาย 
ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.70 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 10 
พฤษภาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 10 พฤษภาคม 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
13,100  บาท / ผลการด าเนินการ 13,100 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ  90 

13,100.00 13,100.00 กิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดงานพิธกีาร 
ประจ าปกีารศึกษา 2565 ก าหนดจัดในวันที่ 10 พฤษภาคม  
2565  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ พธิีเปิดโดย
อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี มีผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน 45 คน วิทยากร
โดยคุณศุภวัฒน์  คนมั่น บรรยายให้ความรู้และพร้อมฝึกปฏิบัติ
ในการจัดงานพิธกีารทางสถาบันพระมหากษัตริย ์และพธิีการ
ทางสงฆ์ และการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบตัิในการจัดอาหารวา่ง
ในการประชุม โดย นายกิตตภิพ รกัษาราษฎร์ และช่วงบ่าย
เป็นการฝึกปฏบิัติกานจีบผ้าในงานพธิีการต่างๆ โดยนายบุญ
เขต นเรนทร  

1. ศิษย์เก่าได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดงานพธิีการ 
2. ศิษย์เก่าสามารถจัดงานพธิีการได้อยา่ง
ถูกต้อง 
3. ศิษย์เก่าได้รณรงค์รักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทย 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อยที่ 10  
เพิ่มประสิทธิภาพศิษย์เกา่เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจและตระหนักถึง
ภาพลักษณะที่ด ี
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่
ดีถูกต้องและสง่างาม  
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

ศิษย์เก่าได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนา
ภาพลักษณ์ให้ดีมากขึ้น 

สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / 
ผลการด าเนินการ ร้อยละ 99.20 
2. เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ภาพลักษณ์ที่ดี เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินการ 4.75 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ถูกต้องและสง่างาม เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินการ 4.78 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.69 
3. เชิงเวลา 
 - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย 11  
มิถุนายน 2565 / ผลการด าเนินการ 11 มิถุนายน 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
6,300  บาท / ผลการด าเนินการ 6,300 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ  99.20 

6,300.00 6,300.00 กิจกรรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพศิษย์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ก าหนดจัดในวันที ่11 มิถุนายน 2565  ณ ห้อง
ประชุมพะนอมแก้วก าเนิด พธิีเปิดโดยอาจารย ์ดร.เมธาวิน 
สาระยาน ผู้ช่วยอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 992 คน ผ่านระบบออนไลน์ 
ZOOM วิทยากรโดย ผศ.ดร.โสภาพร  กล่ าสกุล บรรยายหัวขอ้
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์ และการ
บรรยายในหวัข้อ การแต่งกายส าหรับบณัฑิต โดยนายกิตติภพ  
รักษาราษฎร์  

1. ศิษย์เก่าได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาภาพลักษณ์ให้ดีมากขึ้น 
2. ศิษย์เก่าได้พัฒนาบุคลิกภาพให้ดยีิ่งขึน้ 
3. ศิษย์เก่าสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

    

กิจกรรมย่อยที่ 11  
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์INFOGRAPHIC 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได ้
2. เพื่อเสริมสร้างให้ศิษย์เก่า มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์ 
3. เพื่อเสริมสร้างให้ศิษย์เก่ามีทักษะ
และเทคนิคการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

ศิษย์เก่าได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ได้จริง  

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
/ ผลหารด าเนินการ ร้อยละ 93.33 
2. เชิงคุณภาพ 
-ศิษย์เก่าสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธไ์ด้ เป้าหมาย ระดับ
มาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ  4.79 
-ศิษย์เก่ามีความรู้ ความเข้าใจในการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.61  
-ศิษย์เก่ามีทกัษะและเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.54 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย 7 
พฤษภาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 7 พฤษภาคม 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
9,300  บาท / ผลการด าเนินการ 9,300 บาท 
บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ  93.33 

9,300.00 9,300.00 กิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
INFOGRAPHIC ประจ าปกีารศึกษา 2564 ก าหนดจัดในวันที ่7 
พฤษภาคม 2565  ณ ชั้น 2 อาคารศูนยเ์ทคโนโลยีดิจิทัล มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 28 คน วิทยากรโดยอาจารย์อัตภาพ  
มณีเติม บรรยายแลฝึกปฏิบัติในหวัข้อ การผลิตสื่อ 
Infographic  

1. ศิษย์เก่ามีความรู ้ความเขา้ใจในการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ ์
2. ศิษย์เก่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
3. ศิษย์เก่าได้รับเทคนิคและทักษะในการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ์

    

กิจกรรมที่ 32 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (6590000006) / 1,132,200 บาท / ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ไตรมาสที่ 3-4 
กิจกรรมย่อยที่ 1  
กิจกรรม โครงการ รู้เท่าทันสือ่ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
   1.1  เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้สื่อ

เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะ
ในการใช้สื่อออนไลน์

อย่างถูกตอ้งตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์และสามารถ

4.ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
4.1 เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 96.67 
4.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3,600.00 3,600.00 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  จดัในวันที่ 15 ธันวาคม 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งห้องการอบรมเป็นจ านวน 3 
ห้อง วิทยากรอบรมห้องA ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล    ห้อง 
B อาจารย์ดร.พีรศุษย ์ บุญมาธรรม และห้องC อาจารย์เกรียง
ไกร จริยะปัญญา ซ่ึงก่อนการอบรมมีการท าแบบทดสอบก่อน
เข้าและเมื่ออบรมเสร็จสิ้น   

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้สือ่
เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะในการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างถูกตอ้งตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์และสามารถน าความรู้ทีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

  1. ระบบ  Zoom 
หลุดบ่อย  
2. ควรลดเวลาในการ
อบรม 
3. ควรจัดกิจกรรมนี้
อีกครั้ง เพื่อเป็น
ความรู้ในการใช้สื่อ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
   1.2  เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะในการใช้สื่อออนไลน์อยา่งถู
ก้องตาม พรบ.คอมพวิเตอร ์
   1.3  เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชวีิตประจ าวันได้ 

     - นักศึกษามีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้องตาม
พรฐ.คอมพิวเตอร์ 
     - นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 ผลการด าเนินงาน 4.26 
4.3 เชิงเวลา 
     - กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เปา้หมาย 15 
ธันวาคม 2564 / ผลการด าเนินงาน 15 ธันวาคม 2564 
4.4 เชิงงบประมาณ 
     - ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับ เป้าหมาย 
3,600  บาท / ผลการด าเนินงาน 3,600 บรรลุเป้าหมายร้อย
ละ 96.67 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรม โครงการเทคนิคการเขียน
ใบสมัคร ...อย่างไรให้ได้งาน 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
    1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและมีทกัษะในการเขียน
ใบสมัครงาน  
    1.2 เพื่อให้นักศึกษามีเทคนิคใน
การแต่งกายและการสัมภาษณ์งาน  
    1.3 เพื่อเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาที่
จะจบการศึกษาออกสู่สถาน
ประกอบการอย่างมีประสิทธภิาพ   

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการ

เขียนใบสมัครงาน 
สามารถน าเทคนิคในการ

แต่งกายและการ
สัมภาษณ์งานไช้ได้ 

4.ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
4.1 เชิงปริมาณ 
     - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 95.60 
4.2 เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนใบ
สมัครงาน 
- นักศึกษามีเทคนิคในการแต่งกายและการสัมภาษณ์งาน 
-นักศึกษามีสมรรถนะที่ดีในการน าไปใชส้ถานประกอบการ
อย่างมีประสิทธภิาพ  
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 ผลการด าเนินงานระดับมาก 
4.53 
4.3 เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 17 
พฤศจิกายน 2564 / ผลการด าเนินงาน 17 พฤศจิกายน 2564 
4.4 เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับ เป้าหมาย ระดับ
มาก  ≤4.00 ผลการด าเนินงาน 4.26 
 

0.00 0.00 กิจกรรมอบรม โครงการ “เทคนิคการเขียนใบสมัคร...อย่างไร
ให้ได้งาน   จัดในวันที ่17 พฤศจกิายน 2564  ผ่านระบบ
ออนไลน์  วิทยากรโดยคุณภวูดล ไชยสมบูรณ์ บรรยายให้
ความรู้ในการแนะน าเทคนิคการกรอกใบสมัครงาน แนวทางใน
การถาม – ตอบของคณะกรรมการในการสัมภาษณ์งาน 
ตลอดจนบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมในการท างาน
ในสถานประกอบการ 

นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ เทคนิค ในการ
เขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์
งานที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถน าความรู้
และเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการ
สมัครงานและเตรียมความพร้อมออกสู่
สถานประกอบการ 

  

1. ควรจัดให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3-4 ทุกคน 
2. อยากให้รับ
จ านวนนกัศึกษา
มากกว่านี้และ
แบ่งเป็นรอบ ๆ 

กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรม โครงการ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาโค้ชด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเสริม
ทักษะ Soft SKills 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ทักษะขอการเป็นโค้ชที่ด ี
1.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคมให้กับบุคลากร 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรน า

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

บุคลากรเกิดทักษะการ
เป็นโค้ชที่ด ีมีการพัฒนา
ทักษะ Soft Skillsด้วย

กระบวนการวิศวกรสังคม 
และสามารถน าความรู้ไป

ต่อยอดสู่การเป็นโค้ช
ให้กับนักศึกษาได้ 

4. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
4.1 เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 91.43 
4.2 เชิงคุณภาพ 
     - บุคลากรเกิดทกัษะของการเป็นโค้ชที่ดี 
     - บุคลากรมีทกัษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม 
     - บุคลากรน าความรู้ไปต่อยอดสู่การเป็นโค้ชให้กับ
นักศึกษา  
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.48 
4.3 เชิงเวลา 
     - กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เปา้หมาย 

36,000.00 36,000.00 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาโคช้ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม เพื่อเสริมทักษะ Soft SKills 
จัดในระหว่างวันที ่11,12,16,25และ 26 ธันวาคม 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์ มีจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมจ านวน 64 คน พิธี
เปิดโดยผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดี วิทยากรโดย ดร.
พงศ์ปณต  พัสระ และอร.นงรัตน์ อิสโร บรรยายในหัวขอ้ 
Easy coaching skills, Advance coaching skills, People 
management skills, หัวใจวิศวกรสังคม หัวใจราชภัฏ, และ 
5 เครื่องมือพื้นฐานสร้างวิศวกรสังคมและเมื่อสัมมนาเสร็จสิ้น
ของทุกวันจะมีการสรุปกจิกรรมและนัดหมายกิจกรรมของวัน
ถัดไป  

บุคลากรทีเข้าร่วมการสัมมนามีความรู ้
เข้าใจเกี่ยวกับโค้ช มีทกัษะของการเป็นโค้ช
ที่ดี มีการพัฒนาทกัษะ Soft skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม และมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและ
กระบวนการวิศวกรสังคมตลอดจนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับนักศึกษาได้        
                          
 

  

1. ควรจัดกิจกรรม
ช่วงที่ไม่มีการเรียน
การสอน 
2. ควรกระชับเวลาใน
การอบรม 
3. ควรจัดกิจกรรม
แบบออนไซด์ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ความรู้ไปต่อยอดสู่การเป็นโค้ชให้กับ
นักศึกษา 

วันที่ 11,12,16,25และ 26 ธันวาคม 2564 / ผลการ
ด าเนินงานวันที่ 11,12,16,25และ 26 ธันวาคม 2564  
 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 36,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
36,000 บาท 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม โครงการ เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ่
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
    1.1 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
    1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ระลึกถึงพระคุณของบิดา 
    1.3 เพื่อปลูกจิตส านึกและ
ปลูกฝังให้นักศึกษาแสดงออกถึง
ความรักชาต ิ

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีเกิดส านกึใน
พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชฯบรมนาถบพิตร 
มีความรักและเทิดทูลต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
นักศึกษาระลึกถึงพระคุณ
ของบิดาและผู้มีพระคุณ 

4. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
4.1 เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
4.2 เชิงคุณภาพ 
    - นกัศึกษามีความส านกึในพระมหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนารถบพิตร 
    - นกัศึกษาระลึกถึงพระคุณของบิดา 
    - นกัศึกษามจีิตส านึกและแสดงออกถึงความรักชาติ  
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.26 
4.3 เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย 3 ธันวาคม 2564 / ผลการด าเนินงาน 3 ธันวาคม 
2564 
4.4 เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติ เป้าหมาย 40,000  บาท / ผลการด าเนินงาน 40,000 
บาท 

40,000.00 40,000.00 กิจกรรมโครงการ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาตแิละวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2564 จัดในวันที่ 3  ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุม
พะนอมแก้วก าเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล นักศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วมจ านวน 100 คน   กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน 10 รูป พิธวีางพานพุ่มดอกไม้สด
และพิธีถวายบังคมและมอบโล่พ่อดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุร ีและกิจกรรมปลูกต้นไม้เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติและ
กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ของแต่ละคณะ  

นักศึกษาและบุคลากรเกิดส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนาถ
บพิตร มีความรักและเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณของ
บิดาและผู้มีพระคุณ 

    
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรม   โครงการ อบรม “ลด ละ 
เลิกบุหรี่”  
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
   1.1 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกีว่กับอันตราย พิษ ภัย
ของบุหรี่ และโรคที่มีความสัมพันธ์
กับบุหรี ่
   1.2 เพื่อให้นกัศึกษามีความ
ตระหนักถึงโทษและผลเสีของการ
สูบบุหรี่ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอันตราย 

พิษภัยของบุหรี่และโรคที่
มีความสัมพันธก์ับบุหรี่
และรู้ถึงผลเสียของการ
สูบบุหรี่และสามารถ

ปรับปเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการเลิกสูบบุหรี่ได้  

4. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
4.1 เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 96 
4.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักศึกษามีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับอันตราย พิษ ภัย
ของบุหรี ่และโรคที่มีความสัมพันธก์ับบหุรี่ 
     - นักศึกษาตระหนกัถึงโทษและผลเสียของการสูบบหุรี่ที่มี
ต่อตนเองและผู้อื่น  
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.56 
4.3 เชิงเวลา 
     - กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เปา้หมาย 29 
ธันวาคม 2564 / 29 ธันวาคม 2564 
4.4 เชิงงบประมาณ 
    - ค่าใชจ้่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
1,200  บาท / ผลการด าเนินงาน 1,200 บาท 

1,200.00 1,200.00 กิจกรรมโครงการ โครงการ อบรม “ลด ละ เลิกบุหรี่” จัดใน
วันที่ 29 ธันวาคม 2564  ผา่นระบบออนไลน์ นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 290  คน วิทยากรโดยอาจารย์ประเสริฐ  
ศรีนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ฯ 
บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในอันตราย พิษ ภัยจากบหุรี่ 
และกิจกรรมสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบคือคุณชวลิต  ธนโกไสย 
อาชีพเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษา ได้กล่าวถึงแนวทางหรือ
แรงจูงใจในการลดหรือเลิกสูบบุหรี่  

นักศึกษาได้ความรู้เกีย่วกบัโทษ พิษ ภัยจาก
บุหรี่ และการสัมภาษณ์บุคคลที่สามารถเลิก
บุหรี ่เพื่อเป็นตัวอย่างหรือแนวทางให้
นักศึกษาที่สนใจจะเรื่องบุหรี่ 

  1. ควรมีกิจกรรมเพิ่ม
หรือมีเกมส์ให้เล่น 
2. ควรลดเวลาในการ
อบรม 
3. อยากให้ผู้มี
ประสบการณ์
มากกว่า 1 ท่านขึ้นไป 
4. ควรจัดกิจกรรมนี้
อีกและใหจ้ัดอบรม
แบบออนไซด์เพื่อ
รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่  

กิจกรรมย่อยที่ 6 
กิจกรรม สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

อาจารย์ที่ปรึกษามี
ประสิทธิภาพในการให้
ค าปรึกษา มีเทคนิคและ

ทักษะในการให้

1. เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 93.33 
2. เชิงคุณภาพ 
- อาจารย์ทีป่รึกษามปีระสิทธภิาพในการให้ค าปรึกษา 

40,500.00 40,500.00 จัดกิจกรรมในวันที ่17-18 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดการ
สัมมนาโดย อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ชว่ยอธิการบดี 
กิจกรรมวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยากรโดย ดร.พงศ์ปณต  
พัสระ รูปแบบกิจกรรมมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหวัข้อ

อาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธภิาพในการให้
ค าปรึกษา มีเทคนิคและทักษะในการให้
ค าปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษามกีาร
พัฒนาอยา่งมีประสิทธาภาพ  

  1. เป็นกิจกรรมที่ดี
เห็นควรให้จัดอย่าง
ต่อเนื่อง  
2. ควรจัดในรูปแบบ
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.2 เพื่อส่งเสริมเทคนิค ทักษะใน
การให้ค าปรึกษา 
1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรกึษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ค าปรึกษาและมีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษามีการ

พัฒนาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.75 
-อาจารย์ที่ปรึกษามีเทคนิคและทักษะในการให้ค าปรึกษา 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.71 
-ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีการพัฒนาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.66 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
เป้าหมาย  17-18 กุมภาพันธ ์2565 / ผลการด าเนินงาน 17-
18 กุมภาพันธ์ 2565 

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 
วิทยากรโดยผศ.ดร.กมล โพธิเย็น บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาชพี 

ออนไลน์เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

กิจกรรมย่อยที่ 7 
กิจกรรม อบรม “ลด ละ เลิกบุหรี่” 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอันตราย พิษ ภัยของ
บุหรี ่และโรคที่มีความสัมพันธก์ับ
บุหรี ่ 
2. เพื่อนักศึกษามีความตระหนกัถึง
โทษและผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มี
ต่อตนเองและผู้อื่น  

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอันตราย 

พิษ ภยัของบุหรี ่และโรค
ที่มีความสัมพันธก์ับบุหรี ่
นักศึกษามีความตระหนัก
ถึงโทษและผลเสียของ

การสูบบุหรี่ที่มีต่อตนเอง
และผู้อื่น  

1.เชิงปริมาณ นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม เป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 96 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับอันตราย พิษ ภัยของ
บุหรี ่และโรคที่มีความสัมพันธก์ับบุหรี ่เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินงาน ระดับมาก 4.58 
- นักศึกษามีความตระหนักถึงโทษและผลเสียของการสูบบุหรี่
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น  เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินงาน ระดับมาก 4.58  
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย 29 ธันวาคม 2564 / ผลการด าเนิน 29 ธันวาคม 
2565 

1,200.00 1,200.00 กิจกรรมอบรม โครงการ โครงการ อบรม “ลด ละ เลิกบหุรี่” 
จัดในวันที่ 29 ธันวาคม 2565  ผา่นระบบออนไลน์  วิทยากร
โดยอาจารยป์ระเสริฐ  ศรีนวล บรรยายให้ความรู้ในเกี่ยวกับ
บุหรี ่อันตราย พิษภัยของบุหรี่ และโรคที่มีความสัมพันธก์ับ
บุหรี ่ตลอดจนได้ทราบถึงโทษและผลเสียของการสูบบหุรี่และ
การลดหรือการเลิกสูบบุหรี่ และในการอบรมยังมีการเชิญ
บุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่เพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการให้กับ
นักศึกษาในการลด หรือเลิกสูบบหุรี่ 

นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวทราบถึง
อันตราย พิษ ภัย ตลอดจนโรคที่มี
ความสัมพันธก์ับบุหรี่และนักศึกษาทราบถึง
แนวทางในการลด เลิกสูบบุหรี ่
 
     

  1. ควรมีกิจกรรมเพิ่ม
หรือมีเกมส์ให้เล่น 
2. ควรลดเวลาในการ
อบรม 
3. ควรจัดแบบออน
ไซด์ 
4. อยากให้ผู้มี
ประสบการณ์
มากกว่า 1 ท่านขึ้นไป 
5. ควรจัดกิจกรรมนี้
อกีและจัดอบรมแบบ
ออนไซด์เพื่อรณรงค์
ลดละเลิกบุหรี่ 

กิจกรรมที่ 8 
ทักษะการสื่อสาร อย่างมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจในการพูดและ
การสื่อสาร 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
ในการสื่อสารอยา่งมืออาชพี 
3. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่
 

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการพูดและการ
สื่อสาร มีทักษะในการ
สื่อสารและสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

1. เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการพดูและการสื่อสาร 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.42 
-นักศึกษามีทกัษะในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ เปา้หมาย 
ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.44 
-นักศึกษาน าความรู้ได้รับไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.48 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2565 / ผลการด าเนินการ วันที่ 
9 กุมภาพันธ ์2565  
 
 

1,200.00 1,200.00 กิจกรรมอบรม “ทกัษะการสื่อสาร อยา่งมืออาชีพ” ก าหนดจัด
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ zoom วิทยากร
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย อาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ บรรยายให้ความรู้เรื่องของทักษะการสื่อสาร
อย่างถูกตอ้ง  มีความรู้ความเข้าใจในการพูด การสื่อสาร เกิด
ทักษะและน าความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพูดและ
การสื่อสาร มีทกัษะในการสื่อสาร อย่างมือ
อาชีพและสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวันได้   
                             

  1. เวลาที่ใช้ในการ
อบรมมากเกินไป 
2. ควรมีกิจกรรม
ถาม-ตอบระหวา่ง
การอบรม 
3. ควรมีวิทยากรที่
หลากหลายเพื่อทีจ่ะ
ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

กิจกรรมที่ 9   
“ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเป็นการส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มีความ

ภาคภูมิใจที่เป็นนักศึกษา

1. เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-  นกัศึกษาส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.42 
- นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม เปา้หมาย ระดับมาก  ≤4.00 / 

45,600.00 45,600.00 กิจกรรมโครงการ ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา ก าหนดจัดในวันที ่
14 กุมภาพันธ์ 2565 ชว่งเช้ากิจกรรมตกับาตรข้าวสาร
อาหารแห้งและมีพธิีถวายราชสดุด ีโดยอธิการบดี อา่นค าถวาย
ราชสดุด ี และพธิีได้มอบรางวัลปราชญช์าวบ้านที่สนบัสนุน
การด าเนินงานของวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่อง การมอบรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลผู้น าองค์กรกิจกรรม และมีการเสวนา 

นักศึกษาและบุคลากรเกิดส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนาถ
บพิตร มีความรักและเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณของ
บิดาและผู้มีพระคุณ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม 

ราชภัฏมีสว่นร่วมในการ
แสดงออกด้านคุณธรรม
จริยธรรมและประเพณี

ไทย  

ผลการด าเนินงาน 4.41  
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย 14 กุมภาพันธ์ 2565 / ผลการด าเนินงาน 14 
กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

“วิศวกรสังคม” 
  

กิจกรรมที่ 10  
ขับขี่ปลอดภยัใส่ใจกฎจราจร  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเขา้เกี่ยวกับกฎจราจร 
มารยาทในการขับขี ่
2. เพื่อให้นักศึกษารูจ้ักวธิีป้องกัน
ตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
ตลอดจนวิธแีก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ 
3. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในเรื่อง
ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน 
โดยการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบั

กฎหมายจราจรมารยาท
ในการขับขี่ รู้จกัวธิีการ
ป้องกันตัวเองขณะขับขี่
ยานพาหนะตลอดจนวิธี
แก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ และมี
จิตส านึกในเรื่องความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน โดยการมีส่วนรว่ม
ในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 

1.เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 / ผลการด าเนินการร้อยละ 96 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาเกิดความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
มารยาทในการขับขี่ เปา้หมาย ระดบัมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินการ 4.65 
- นักศึกษารู้จักวิธกีารป้องกันตวัเองขณะขับขี่ ยานพาหนะ
ตลอดจนวิธแีก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.64 
- นักศึกษามีจิตส านกึในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
โดยการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.70 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย 23 กุมภาพันธ์ 2565 / ผลการด าเนินการ 23 
กุมภาพันธ์ 2565 
 

1,200.00 1,200.00 กิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภยั ใส่ใจกฎจราจร” จัดในวันที ่
23 กุมภาพันธ์ 2565  ผา่นระบบออนไลน์ นักศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรม จ านวน 534  คน วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่ส านกังาน
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี บรรยายให้ความรู ้ความเข้าใจในหวัข้อ
ขับขี่ปลอดภยั ใส่ใจกฎจราจร และให้ความรู้ในการท า
ใบอนุญาตขับขี ่   

นักศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
กฎหมายจราจร ทราบถึงมารยาทในการขับ
ขี่ รู้จักวิธีการป้องกันตวัเองขณะขับขี่
ยานพาหนะตลอดจนวิธแีก้ปัญหาในขณะ
เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ มีจิตส านึกในเรื่อง
ความปลอดภยัในการในการใช้รถใช้ถนน   

    

กิจกรรมที่ 11   
กิจกรรม กา้วเพือ่ความด ี ด้วยพลัง
จิตอาสา คืนผืนให้ช้างปี ที่3  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีจิต
อาสา มจีิตสาธารณะ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็น
ทีมได้ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะ 
Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม  
4. เพื่อช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่
การเกษตรชองชุมชน 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีจิตอาสา มีจิต
สาธารณะ สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ท างานเป็นทีมได้ 

ตลอดจนเกิดทักษะ Soft 
Skills ด้วยกระบวนการ

วิศวกรสังคม 

1. เชิงปริมาณ 
     - กระทะใส่น้ า เป้าหมาย 6 พื้นที ่/ ผลการด าเนินการ 6 
พื้นที่ 
     - โป่งเทียม เปา้หมาย 6 พื้นที่ / ผลการด าเนินการ 6 พื้นที ่
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
   - นักศึกษามีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.77 
    - นกัศึกษาสามารถท างานร่วมกับผูอ้ืน่และท างานทีมได้ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.75 
   - นักศึกษาเกิดทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.75 
   - ลดปัญหาระหว่าช้างกบัชุมชน เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.76 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 19 
มีนาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 19 มีนาคม 2565 
 

98,400.00 98,400.00 กิจกรรมโครงการก้าวเพื่อความดี ดว้ยพลังจิตอาสา คืนผืนป่า
ให้ช้าง ปีที่ 3 ก าหนดจัดในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิธีเปิดกิจกรรมโดยผศ.
ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีมี
นักศึกษาเข้ารว่มโครงการจ านวน150 คน มีการจัดกิจกรรม
โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 6 กุล่ม  จ านวน 3 กลุ่มแรกให้ท า
โป่งเทียมและ3กลุ่มที่เหลือให้ท าความสะอาดแก่งกระทะ 
กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

1. นักศึกษาได้ทราบถึงวธิีการท าโป่งเทยีม 
2. นักศึกษามีจิตอาสาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   
3. เป็นการฝึกการท างานเป็นทีมและเปน็
การสร้างความสามัคคี 
4. นักศึกษาเกิดทักษะ Soft Skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม 
5. นักศึกษาได้ส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ

  1. อยากให้เพิ่ม
ระยะเวลามากกว่านี ้
2. อยากให้เพิ่ม
กจิกรรมย่อยมากขึ้น 
3. อยากให้จัดแบบ
ค้างคืนและมีการกาง
เต็นท ์

กิจกรรมที่ 12 
กิจกรรม วิศวกรสังคม พัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อยกระดับชุมชน  

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ 
สามารถลดปัญหาขยะ

ภายในชุมชนได้ ตลอดจน

1. เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

30,500.00 30,500.00  กิจกรรมโครงการวิศวกรสังคม พัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
ชุมชน ก าหนดจัดในวันที่ 30 มีนาคม 2565  ณ ลาน
วัฒนธรรม หมู่6 ต.บา้นหนองจอก อ.ทา่ยาง จ.เพชรบุรี พธิี

1. นักศึกษาได้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
2. เป็นการฝึกการท างานเป็นทีมและเปน็
การสร้างความสามัคคี 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ท างานเป็นทีมได้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะ 
Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม  
3. เพื่อลดปัญหาขยะภายในชุมชน 

เกิดทักษะ Soft Skills 
ด้วยกระบวนการวิศวกร

สังคมนักศึกษา และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   

- นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นทีมได้ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.92 
- นักศึกษาน าทกัษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคมไปใช้ในชุมชน เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินการ 4.83 
- ชุมชนสามารถน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เป้าหมาย 
ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.75 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย 30 มีนาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 30 มีนาคม 
2565 
 

เปิดโดยผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี มีผู้เข้ารว่มโครงการจ านวน 90  คน กจิกรรมมี
การแบ่งกลุ่มการท ากจิกรมเป็น 5 ฐาน และในการเข้าฐาน
กิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ ฐานที ่1 เป็นการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน ฐานที่ 2 เป็นการจัดการขยะอินทรีย์ ฐานที ่3 
เป็นการจัดการขยะอันตราย ฐานที่ 4 เป็นการท าปุย๋หมกั
อินทรีย์และฐานที ่5 เป็นการแยก คิด ประดิษฐ์ น ากลับมาใช้
ใหม่   
 

3. นักศึกษาเกิดทักษะ Soft Skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม 
4. ชุมชนสามารถน าขยะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้

กิจกรรมย่อยที่ 13  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ทักษะภาวะผู้น า (Ledership 
Development) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
เกี่ยวกบัทักษะภาวะเป็นผู้น า ทักษะ
การบริหารจัดการ กระบวนการ
วางแผน 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ
เป็นผู้น าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจาก
สถานการณ์จ าลอง 
3. เพื่อสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของในการท างาน
ร่วมกันของนักศึกษา 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้ใน
ทักษะการเป็นผู้น า 

ทักษะการบริหารจัดการ 
กระบวนการการวางแผน 
และสามารถใช้ทักษะการ

เป็นผู้น าแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ และมีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลในการท างาน

ร่วมกัน  

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกบัทักษะการเปน็ผู้น า ทักษะการ
บริหารจัดการ กระบวนการ การวางแผน เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.50 
-นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการเป็นผู้น าแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้จากสถานการณ์จ าลอง เปา้หมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.58 
-นักศึกษามีทกัาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของในการ
ท างานร่วมกันของนักศึกษา เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / 
ผลการด าเนินงาน 4.55 
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย 15-17 
มิถุนายน 2565 / ผลการด าเนินงาน 15-17 มิถุนายน 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
197,480  บาท / ผลการด าเนินงาน 197,480 บาท 

197,480.00 197,480.00 กิจกรรมโครงการ สัมมนาเชิงปฏบิัติการ การพัฒนาทกัษะ
ภาวะผู้น า ก าหนดจัดในวันที่ 15-17 มิถนุายน 2565  ณ 
โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พิธีเปิดโดยผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี มีผู้เข้ารว่มโครงการจ านวน 60  คน กจิกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ และกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียรู้ การปรับทัศนคติ 
ความคิด กิจกรรมสัมมนาพลังแห่งศักยภาพ กิจกรรมพลังแห่ง
การสื่อสาร กิจกรรมเปลี่ยนความคิดด้วยการคิดวิเคราะห์ 
วิทยาการโดยอาจารยว์าทิตย์ ดุริยอังกูลและคณะ  

1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทกัษะการเป็น
ผู้น า 
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทกัษะการ
บริหารจัดการและกระบวนการในการ
วางแผนในการด าเนินงาน 
3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ของการวางแผน 
4. นักศึกษาได้ใช้ทักษะความเป็นผู้น าเพือ่
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากสถาการณ์
จ าลอง 
5. นักศึกษาเกิดความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการท างานร่วมกัน
ของผู้น านักศึกษา 
6. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ PDCA ได ้

 

อยากให้มี การจัด
กิจกรรม นอกห้อง
ประชุม เช่น ชายหาด
หรือลานกว้างๆ 

กิจกรรมย่อยที่ 14  
การพัฒนาชวีิต เพื่อปรับมุมมอง
แนวคิด ในยุคดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงความส าคัญในการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
ในการด าเนินชีวิตและมกีระบวนการ
คิดที่ดี 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีมุมมอง
แนวคิดในการพัฒนาตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

 นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของการมี
คุณธรรม จริยธรรม มี

ทักษะในการด าเนินชีวิต
และมีกระบวนการคิดที่ดี
ตลอดจนมีมุมมองแนวคิด
ในการพัฒนาตนเองมาก

ยิ่งขึ้น 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / 
ผลการด าเนิน ร้อยละ 100  
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญการมคุีณธรรม จริยธรรม 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.39 
-นักศึกษามีทกัษะในการด าเนินชีวิตและกระบวนการคิดที่ดี 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.43 
-นักศึกษามีมุมมองแนวคิดในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินงาน 4.43 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 25 
มิถุนายน 2565 / ผลการด าเนินงาน 25 มิถุนายน 2565 
4. เชิงงบประมาณ 

17,500.00 17,500.00 กิจกรรมโครงการ พัฒนาชีวิต เพือ่ปรับมุมมองแนวคิด ในยุค
ดิจิทัล    ก าหนดจัดในวันที ่25 มิถุนายน 2565  ณ ห้อง
ประชุมพะนอมแก้วก าเนิดและผา่นระบบออนไลน์ (Zoom)  
พิธีเปิดโดยผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี มีผู้เข้ารว่มโครงการจ านวน 1,461  คน กิจกรรม
การบรรยายการใช้ชีวิตบนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
วิทยาการโดยคุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ ์(กิก๊)  

1. นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. นักศึกษามีเกิดทักษะกระบวนการคิดที่ดี 
สามารถปรับใช้ในการด าเนินชวีิตประจ าวัน
ได้ 
3. นักศึกษาเกิดแรงจูงใจและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้ 

  อยากให้จัดกจิกรรมดี 
ๆ แบบนี้อกี 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
17,500  บาท / ผลการด าเนินงาน 17,500 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ  ร้อยละ  100 
 
8. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 17,500 บาท เบิกจ่ายจริง 
17,500 บาท 

กิจกรรมที่ 33 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจ าป ี2564 (Futsal Thaileague 2021) เลก 1 (65B4000003) / 430,800 บาท / ส านกังานอธิการบด ี(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 1-2 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
แข่งขันให้กับนักกีฬา 
2. เพื่อสร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

สร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 
และเพิ่มประสบการณ์

ให้กับนักกีฬาเพือ่พัฒนา
ตนเองในการแข็งขันคร้ัง

ต่อ ๆไป 

1. เชิงปริมาณ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า เป้้าหมาย 
ร้อยละ 90 / ผลการด าเนินการ ร้อยเละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
      1) นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการแข่งขัน เป้าหมาย  
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  / ผลการด าเนินการ ระดับมาก 
      2) ได้รับรางวัล เป้าหมาย ล าดับ 1 - 12   / ผลการ
ด าเนินการ ล าดับ 12 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ธ.ค. 2564 – ม.ค. 2565 / ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

538,200.00 405,550.00  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจ าปี 2564 (Futsal 
Thaileague 2021) เลกที่ 1 ผลการแขง่ขันจัดอยู่ในล าดับที่ 
12 เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

ได้รับกระบวนการท างานใหม่ๆเพิ่มขึ้น     

กิจกรรมที่ 34 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันดาบไทยและกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าป ี2564 (65B4000004) / 150,890 บาท / ส านกังานอธกิารบดี (ศูนยก์ีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 1-2 
1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักกีฬาดาบ
ไทยมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. เพื่อสร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

สร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 
และเพิ่มประสบการณ์

ให้กับนักกีฬาเพือ่พัฒนา
ตนเองในการแข็งขันคร้ัง

ต่อๆไป 

1. เชิงปริมาณ 
      - นกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขัน เป้าหมาย 8 คน / ผลการ
ด าเนินการ 8 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
      - ได้รับรางวัล เปา้หมาย อบัดับ 1 - 8 / ผลการ
ด าเนินการ ได้รับรางวัล 2 เหรยีญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 
เหรียญทองแดง 
3. เชิงเวลา 
      - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เปา้หมาย 9 
- 13 ธ.ค. 2564 / ผลการด าเนินการ กจิกรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
4. เชิงงบประมาณ 
    - ค่าใชจ้่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
150,890 บาท / ผลการด าเนินการ 73,162 บาท 

150,890.00 73,162.00 เข้าร่วมการแข่งขันดาบไทยและกระบีก่ระบองชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าป ี2564 ณ ลานกิจกรรมตลาดทรงชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 
เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัล
คะแนนรวมจากการแข่งขันกระบีก่ระบอง รุ่นประชาชนทั่วไป 

ได้รับกระบวนการท างานใหม่ๆเพิ่มขึ้น     

กิจกรรมที่ 35 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจ าป ี2564 (Futsal Thaileague 2021) เลก 2 (65B4000005) / 538,200 บาท / ส านกังานอธิการบด ี(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 1-2 
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
แข่งขันให้กับนักกีฬา 
2. เพื่อสร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

สร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 
และเพิ่มประสบการณ์

ให้กับนักกีฬาเพือ่พัฒนา
ตนเองในการแข็งขันคร้ัง

ต่อ ๆไป 

1. เชิงปริมาณ 
- นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ร้อยละ 90 / 
ผลการด าเนินการ ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
1 นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการแข่งขนั เป้าหมาย ค่าเฉลีย่
ไม่น้อยกวา่ 3.51 / ผลการด าเนินการ ระดับมาก 
2 ได้รับรางวัล เป้าหมาย ล าดบั 1 - 12 / ผลการด าเนินการ 
ล าดับ 12 
3.  เชิงเวลา 
    กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เป้าหมาย ธ.ค. 
2564 – ม.ค. 2565 / ผลการด าเนนิการ กิจกรรมแลว้เสร็จ

538,200.00 405,550.00 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจ าปี 2564 (Futsal 
Thaileague 2021) เลกที่ 1 ผลการแขง่ขันจัดอยู่ในล าดับที่ 
12 เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 ได้รับกระบวนการท างานใหม่ๆเพิ่มขึ้น     
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.  เชิงงบประมาณ 
   ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ไดร้ับอนุมัติ เป้าหมาย 
จ านวน 538,200 บาท / ผลการด าเนินการ 405,550 บาท 

กิจกรรมที่ 36 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าป ี2564 (65B4000006) / 120,000 บาท / ส านักงานอธกิารบดี (ศูนยก์ีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 1-2 
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
แข่งขันให้กับนักกีฬา 
2. เพื่อสร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

สร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 
และเพิ่มประสบการณ์

ให้กับนักกีฬาเพือ่พัฒนา
ตนเองในการแข็งขันคร้ัง

ต่อๆไป 

1. เชิงปริมาณ  
      - นกัศึกษาได้มีโอกาสเข้ารว่มการแข่งขัน เป้าหมาย 4 คน 
/ ผลการด าเนินการ 4 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
      - ได้รับเหรียญรางวัล เป้าหมายล าดับ 1 - 8  / ผลการ
ด าเนินการ ทีมชายได้ล าดับที่ 5 และทีมหญิงได้ล าดับที่ 9 
3. เชิงเวลา 
       - กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 23 – 28 
ธ.ค. 64 กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. เชิงงบประมาณ 
       - ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
เป้าหมาย จ านวน 120,000 บาท / ผลการด าเนินการ 70,120 
บาท 

120,000.00 70,120.00 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าป ี2564 ณ สนามวอลเลยIบอลชายหาด
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทีมชายได้ล าดับที่ 5 และทีมหญิงได้ล าดบัที่ 9 

ได้รับกระบวนการท างานใหม่ๆเพิ่มขึ้น     

กิจกรรมที่ 37 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิต้ีลีก ครั้งที่ 1 (65B4000007) / 364,450 บาท / ส านักงานอธิการบดี (ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 2 
1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักกีฬาดาบ
ไทยมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
2. เพื่อสร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

สร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 
และเพิ่มประสบการณ์

ให้กับนักกีฬาเพือ่พัฒนา
ตนเองในการแข็งขันคร้ัง

ต่อๆไป 

1. เชิงปริมาณ นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เป้าหมาย 25 คน 
/ ผลการด าเนินการ 25 คน 
2.เชิงคุณภาพ เป้าหมาย ได้รับรางวัล อบัดับ 1 ของสาย / ผล
การด าเนินการ (เป็นตัวแทนภาคกลาง) นักกีฬาติดโควิด ท าให้
ต้องถอนทีม 
3. เชิงเวลา เป้าหมาย กจิกรรมแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนด กุมภาพันธ ์2565 / ผลการด าเนินการ กจิกรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

299,750.00 268,542.00 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นักกีฬาติดโค
วิด ท าให้ต้องถอนทีม 

ได้รับกระบวนการท างานใหม่ๆเพิ่มขึ้น และ
ได้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

    

กิจกรรมที่ 38 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันตะกร้อลอดหว่งสากลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 (65B4000008) / 98,800 บาท / ส านักงานอธกิารบด ี(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 2 
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
แข่งขันให้กับนักกีฬา 
2. เพื่อสร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

สร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 
และเพิ่มประสบการณ์

ให้กับนักกีฬาเพือ่พัฒนา
ตนเองในการแข็งขันคร้ัง

ต่อๆไป 

1. เชิงปริมาณ นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารว่มการแข่งขัน 
เป้าหมาย 8 คน  / ผลการด าเนินการ 8 คน 
2. เชิงคุณภาพ ได้รับเหรียญรางวัล เป้าหมาย อับดับ 1 - 4 / 
ผลการด าเนินการ ได้ล าดับที ่3 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย  23 - 27 มี.ค. 65  / ผลการด าเนินการ กจิกรรม
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

41,700.00 13,696.00 เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลหญิงชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 ในระหว่างวันที ่23 - 27 
มีนาคม 2565 ณ  ไอส์แลนด์ฮอลล์  ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทองแดง 

ได้รับกระบวนการท างานใหม่ๆเพิ่มขึ้น     

กิจกรรมที่ 39 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา 2565 “88 ปี ธรรมศาสตร์ IMANE FUTSAL INVIATION 2022” (65B4000009) / 99,300 บาท / ส านักงานอธิการบดี (ศูนยก์ีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 2  
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
แข่งขันให้กับนักกีฬา 
2. เพื่อสร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

สร้างผลงานให้กับ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 
และเพิ่มประสบการณ์

ให้กับนักกีฬาเพือ่พัฒนา
ตนเองในการแข็งขันคร้ัง

ต่อๆไป 

1. เชิงปริมาณ นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารว่มการแข่งขัน 
เป้าหมาย 23 คน  / ผลการด าเนินการ 23 คน  
2. เชิงคุณภาพ ได้รับเหรียญรางวัล เป้าหมาย  อันดับ 1 - 3 / 
ผลการด าเนินการ ได้อันดับที ่8  
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย  มีนาคม 2565  / ผลการด าเนินการ กจิกรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

99,300.00 68,835.00 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
จังหวัดปทุมธาน ี

ได้รับกระบวนการท างานใหม่ๆเพิ่มขึ้น     

กิจกรรมที่ 40 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา University Tournament ครั้งที่ 7 (65B4000010) / 230,660 บาท / ส านกังานอธิการบดี (ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 3  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

                    
กิจกรรมที่ 41 โครงการเข้ารว่มการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประจ าป ี2565 (Futsal Thaileague 2022) เลก 1 (65B4000011) / 494,730 บาท /  ส านักงานอธิการบดี (ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) / ไตรมาสที่ 4. 
                    
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE)   
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน(Outcome-based education:OBE) (6508000032) / 287,400 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1. เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้และสามารถน าแนวคิด
หลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์Outcome Based 
Education (OBE) มาใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรได้ 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลง 

    1. จ านวนรางวัลที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาต ิเป้าหมาย 
5 รางวัล ผลการด าเนินงาน 5 รางวัล จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจ านวน 12 คน 
2. จ านวนนกัศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป้าหมาย 30 คน ผลการด าเนินงาน 
มากกว่า 30 คน  
3. หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตรในระดับที่สูงขึ้นมากกว่า 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 287,400 บาท เบิกจ่ายจริง 
97,176 คงเหลือ  190,224 บาท 

287,400.00 97,176.00 คณะได้ด าเนินการน านักศึกษาเขา้ร่วมแข่งขัน แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภฏัทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ ๗ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ระหว่าง
วันที่ ๒๘ เมษายน – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยนกัศึกษา
ได้รับรางวัลดังนี้ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันนวตักรรมด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  
นายวรากรณ์ ละออเอี่ยม 
นางสาวดารารัตน์ พรหมจรรย ์
นางสาวสุนันทา พวงใหญ ่
 
2. ไดรบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการ  
นางสาววันวิสา สามสีลา 
นางสาวปภาวด ีวรรณอุดม 
 
3. ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยการแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร  
นางสาวโชติมณี แสงกลา้ 
นางสาวปิยะมาศ แดงประดับ 
นางสาวเจนจิรา ชาญทิพย์พงษ์ 
นายชาล ีโชติช่วง 
 
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาเสนอปัญหาพิเศษและ
โครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
นางสาว ณัฏฐธิดา บวัเช่ือม 
 
5.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาเสนอปัญหาพิเศษและ
โครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประมง 
นางสาวปิยฉัตร สังวาลย์เพชร 
นายนพกร ยารักษ ์
 
และน านักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “การประกวดการแต่ง
กายพื้นเมือง และร่วมงานอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ 
ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 16 ประจ าป ี2565”  ณ ศูนย์การค้า
มาร์เก็ตวิลเลจ อ าเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ในวันที ่9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

      

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6556000015) / 130,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2-3-4 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะผู้เรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (6568000001) / 55,350 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2-3  
กิจกรรมพัฒนาระบบและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน 
(Outcome-based education 
:OBE) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน 
(Outcome-based education : 
OBE) 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ
เขียนรายงานวิจัยนกัศึกษาคร ู
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณา
การความรู้ และน าไปสู่การประกอบ
อาชีพได้ 

หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ รายวิชาเอก
ที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้ทันสมัยและ

เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน จ านวน 1 

หลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ รายวิชาเอก
ที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้ทันสมัยและ

เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน จ านวน 1 

หลักสูตร 

1.  เชิงปริมาณ  
- จ านวนหนกัสูตรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์
หลากหลายและเข้าสู่กระบวนการจัดการศึกษาในระบบคลัง
หน่วยกิต รองรับการผลิตก าลังคนสู่โลกแห่งอนาคต เป้าหมาย 
1 ชิ้นงาน ผลการด าเนินงาน 1 ชิ้นงาน  บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ  
-  หลกัสูตรได้รับการรับรอง เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80 ผล
การด าเนินงาน มากกว่าร้อยละ 80 บรรล ุ
3. เชิงเวลา  
- ระยะเวลาในการจ้ดอบรม เปา้หมาย มากวา่ร้อยละ 80 ผล
การด าเนินงาน มากกว่าร้อยละ 80 บรรล ุ
4. เชิงงบประมาณ  
- สามารถใช้งบประมาณจัดท าโครงการตามจ านวน เป้าหมาย 
20000 บาท ผลการด าเนินงาน 20000 บรรลุ  
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 29,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
20,000 คงเหลือ 9,000 บาท 

29,000.00 20,000.00 ร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ราย
วิชาเอกที่มกีารปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน 1 หลกัสูตร 

ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่สามารถน ามาปรับใช้กบัการท า
หลักสูตร การคิดแบบก้าวหน้าท าให้
หลักสูตรรองรับรายวิชาในอนาคตได้ 

ระหว่างด าเนินการ
เกิดสถานการณโรค
ระบาด โควิด-19 ขึ้น
ท าใหต้องจัดการ
วิพากษ์แบบออนไลน ์

สามารถน า
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตร และพัฒนา
ด้านการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทีเ่น้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (6569000001) / 26,060 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2-4 
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาที่เน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้
ของสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์  
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1 นักศึกษาสามารถสร้างและ
พัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรม Unity ได ้  
1.2 นักศึกษาวิเคราะห์และ
ประมวลผลภาพและการมองเห็น
ของคอมพิวเตอร์ได้ 

จ านวนผลงานที่สร้างโดย
นักศึกษาจ านวน 20 

ชิ้นงาน 

นักศึกษาสามารถต่อยอด
เป็นโครงการทางด้าน

คอมพิวเตอร์ได้ 

1. เชิงปริมาณ - จ านวนผู้เข้าอบรมไ เปา้หมาย ไม่น้อยกวา่ 25 
คน ผลการด าเนินงาน 76 คน บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ - จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้ร่วม
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ เปา้หมาย 2 ชิ้น ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  
3. เชิงเวลา - กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย สิ้นสุดโครงการเดือนสิงหาคม ผลการด าเนินงาน ด า
การเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ -  ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรให้ด าเนินโครงการ เป้าหมาย 97.9 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

26,060.00 25,900.00 ได้รับความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกับการพฒันาเกมส์คอมพิวเตอร์
และการประมวลผลภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในงาน สร้างผลงานของตนเองได้      

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดใน
รูปแบบผสมผสานผ่านระบบ VDO 
conference ซ่ึงการสื่อสารในบางช่วงเวลา
มีการหยุดชะงักเนื่องจากสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตขาดหายไปในช่วงเวลา  
 
  

ในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้เป็นการจัดใน
รูปแบบผสมผสาน
ผ่านระบบ VDO 
conference ซ่ึงการ
สื่อสารในบาง
ช่วงเวลามีการ
หยุดชะงักเนื่องจาก
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ขาดหายไปใน
ช่วงเวลา  

1. ดีมาก อยากให้จัด
อีก  
2. ควรจัดซ้ าๆ เพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญ 
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับระบบ
อื่น  ๆ  
3. ได้รับความรู้
มากมาย วิทยากรมี
ประสบการณ์มาก 
ยกตัวอย่างจาก
ประสบการณ์ท าให้
เข้าใจง่าย  

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (6569000002) / 78,890 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2-3  
กิจกรรมย่อยที่ 1  
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของนักศึกษาแขนง
เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
นักศึกษาสามารถพัฒนาชิ้นงานโดย
ใช้การสร้างแอนิเมชัน (Animation) 
หรือโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ได้  

    1. เชิงปริมาณ - จ านวนผู้เข้าอบรมไม่นอ้ยกว่า เปา้หมาย 30 
คน ผลการด าเนินงาน 62 คน บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ - จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้ร่วม
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ เปา้หมาย 1 ชิ้น ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  
3. เชิงเวลา - กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย สิ้นสุดโครงการเดือนสิงหาคม ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม บรรลุ  
4. เชิงงบประมาณ - ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ให้ด าเนินโครงการ  เป้าหมาย 26060 ผลการด าเนินงาน 
25570  

26,060.00 25,570.00 ได้รับความรู ้ความเข้าใจ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการฝกึ
ทดลองปฏิบัติจริงไปต่อยอดเป็นโครงงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ได้        

ในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้เป็นการจัดใน
รูปแบบผสมผสาน
ผ่านระบบ VDO 
conference ซ่ึงการ
สื่อสารระหวา่ง
วิทยากรสองท่านกับ
นักศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีปัญหาบางช่วงเวลา  

ควรมีการจัดอบรมใน
ลักษณะนี้อีกอย่าง
ต่อเนื่อง          
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อยที่ 2  
อบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพดา้นสอบใบ
ประกาศนียบัตร Microsoft Office 
Specialst (MOS)  
1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
    1.1 เพื่อเพิ่มทักษะและความ
เช่ียวชาญผ่านการฝึกปฏิบัติใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหลักสูตร 
    1.2 เพื่อยกระดับทักษะความ
เช่ียวชาญด้านวิชาการของนักศึกษา 
    1.3 เพื่อให้ศิษย์เกา่ได้เข้าร่วมการ
อบรมและสามารถน าความรู้นั้นไป
ต่อยอดในองค์กรของตนเอง 

นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ และได้รับทักษะ

และเทคนิคในการใช้งาน 
Microsoft Office 

Word 2016  

นักศึกษาสอบผา่นและ
ได้รับใบประกาศนียบัตร 

Microsoft Office 
Specialist (MOS) : 

Microsoft Office Word 
2016  

1. เชิงปริมาณ  
       - ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการพฒันาทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการประเมิน ร้อยละ 97  
        - จ านวนผู้สอบผา่นทักษะใบประกาศนียบัตร เปา้หมาย 
27 คน ผลการประเมิน 33 คน  
2. เชิงคุณภาพ  
       - จ านวนผู้สอบผ่านทกัษะที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เป้าหมาย รอ้ยละ 80 ผลการประเมิน 100  
3. เชิงเวลา  
      - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที้้ก าหนด เปา้หมาย 
ไตรมาส 2 ผลการประเมิน ไตรมาส 2  

27,030.00 26,400.00 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ประยกุต์ แขนงเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ส านักงานรหัส 62 และ รหสั 63 เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 34 คน และมีผู้ที่อบรมและสอบ จ านวน 33 คน ผลคือ 
นักศึกษาที่สอบเพือ่รับใบประกาศนียบตัร Microsoft Office 
Specialist (MOS) : Microsoft Office Word 2016 สอบ
ผ่านทั้งหมด 33 คน แสดงว่า การอบรมและสอบเพื่อรับใบ
ประกาศนียบัตรประสบความส าเร็จ  
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนจบจากสาขาคอมพิวเตอร์ประยกุต์ 
แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านกังาน ที่มาเข้าร่วมรับฟัง 
จ านวน 6 คน ได้มีโอกาสได้มาทบทวนความรู้และมีทกัษะมาก
ขึ้น และสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน
ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ในระดับที่สูงขึ้น การ
สอบปฏิบัติออนไลน์ ท าให้นกัศึกษามีความ
กระตือรือร้น ที่จะฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ทักษะในการใช้งานและการสอบปฏิบัติ
ออนไลน์ในช่วงระยะเวลาทีจ่ ากัด นักศึกษา
มีโอกาสได้อ่านและได้ท าความเขา้ใจกับ
โจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษและนักศึกษาตอ้ง
ปฏิบัติให้ได้ตามที่โจทย์ก าหนดมาใน
ระยะเวลาทีจ่ ากัด   

1. นักศึกษาบางคนมี
ระดับการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับ
ปานกลาง เมื่อต้องใช้
ข้อสอบเป็น
ภาษาอังกฤษและ
ต้องสอบปฏิบัติใน
ระยะเวลาทีจ่ ากัด ท า
ให้นักศึกษามีความ
ตื่นเต้น มีความวิตก
กังวลในการสอบสูง
และท าให้ท าข้อสอบ
ได้คะแนนน้อยในบาง
วัตถุประสงค์  
2. นักศึกษาบางคน
ใช้ระบบปฏิบัติการที่
ต่างจากที่ทางบริษัท
ก าหนด ท าให้
นักศึกษาต้องลง
ระบบปฏิบัตกิารใหม่ 
และท าให้นักศึกษามี
ความกังวลวา่
นักศึกษาจะไม่ได้ตาม
เวลาที่ก าหนดไว ้

ก่อนด าเนินการสอบ 
อาจารย์ในแขนง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ส านักงาน ควรจะมี
การติวนักศึกษากอ่น
สอบ และนกัศึกษา
ต้องฝึกปฏิบัติให้
มากกว่าที่เรียนในชั้น
เรียน 

กิจกรรมย่อยที่ 3  
อบรมด้านความมั่นคงปลอดภยัไซ
เบอร์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ (แขนงวิศวกรรม
เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์)  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเพิ่มสรรถนะความรู้จาก
ประสบการ์จริงในหน่วยงาน ส าหรับ
สอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดา้น
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   

นักศึกษาสอบใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพดา้น

ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์   

การพัฒนาทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชพีจา
กลุ่มเป้าหมายของ

โครงการเกี่ยวกบัทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการของนักศึกษา 

1. เชิงปริมาณ  
       จ านวนผู้สอบผา่นทักษะใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ออนไลน์ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
81.05   บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ  
       ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการพฒันาทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 84 
บรรลุ 
3. เชิงเวลา  
       กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เปา้หมาย 
ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ  
        ค่าใช้จา่ยตามงบประมาณ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 100 บรรลุ  

25,800.00 25,800.00 1) ประเมินผลจากจ านวนผู้เข้ารว่มอบรมผลการประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ  50 
ของนักศึกษา เนื่องจากนกัศึกษาบางส่วนจบการศึกษาแล้ว 
2) ประเมินความส าเร็จระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการของนักศึกษจากโครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการ
จัดการเรียนรทูี่เนนผลลัพธการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน 
(Outcome-based education : OBE)  สรุปผลการประเมิน
จากแบบสอบถาม โดยคิดคะแนนเป็นค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.20  
และ  ร้อยละ เท่ากับ 82.00 ตามตาราง 
3) ประเมินผล จากจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมและสอบใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพดา้นความั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ออนไลน์ที่
เตรียมไว้ จ านวน 2 ชุด  โดยการสอบของนักศึกษา มีราย
ละเอีดดดังนี ้ 
-  ผลการสอบชุดที่ 1 จ านวน 100 ข้อ ระดับคะแนนที่สอบ
ผ่านทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70  
-  ผลการสอบชุดที่ 2 จ านวน 100 ข้อ ระดับคะแนนที่สอบ
ผ่านทั้ง 10 คน   คิดเป็นร้อยละ  82.40 
- สรุป จ านวนผู้สอบผ่านทักษะใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ออนไลน์โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 81.05 

ระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของ
นักศึกษจากการอบรม นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาทางด้านความปลอดภยัไซเบอร์
จากขอ้สอบออนไลน์ที่สอดแทรกไว้ได้เพิ่ม
มากขึ้น 

1) ค่าสอบ ซ่ึงอยู่
ประมาณ 350 ดอล
ล่าสหัฐ นักศึกษาต้อง
ใช่เวลาในการเตรียม
เงินค่าสอบ 
2) ข้อสอบบางส่วนมี
การเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาตาม
ข่าวสาร นโยบาย ภยั
คุกคามทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ทักษะในการใช้
ภาษอังกฤษ (ค าศัพท์
เฉพาะทาง) ของ
นักศึกษายังต้อง
พัฒนาเพิ่ม 

  

กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนะทักษะเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน (6514000022) / 12,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 



61 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

                    
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชพี สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE) (6516000003) / 88,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประยกุต์ใช้ python 
เพื่อจัดการงานอุตสาหกรรม และ
เช่ือมโยง IoT 
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
    1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจหลกัการเขยีนโปรแกรม
ภาษา Python ขั้นพื้นฐาน 
    1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความเท่า
ทันถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ท างานโดย
การเขียนภาษา Python 
    1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
ภาษา Python ไปประยุกต์ใช้ใน
โครงงานวิจัยได้ 

    1. เชิงปริมาณ   
         - จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม  70 คน  บรรลุ 
         - จ านวนผลงานนักศึกษาจากการอบรม  2 ผลงาน  
บรรลุ 
         - จ านวนรายวิชาที่สามารถบูรณาการหรือจัดการเรียน
การสอนแบบ OBE  2 รายวิชา  บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ 
          - จ านวนผู้สอบ  Post-Test ผ่าน (คะแนนร้อยละ 80 
ขึ้นไป)  ร้อยละ 81.43  บรรลุ 
3. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  53,000  บาท เบกิจ่ายจริง  
53,000  บาท คงเหลือ  0  บาท 

53,000.00 53,000.00 นักศึกษามีความรู้ความเข้าการหลกัการเขียนภาษา Python 
ซ่ึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือการเรียนการสอนในหลักสูตร 
โดยจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Python นักศึกษาสามารถ
น าไปต่อยอดในการเขียนโปรแกรมร่วมกับไลบรารี่ OpenCV 
ในการตรวจจับใบหน้า รวมไปถึงการเขยีนโปรแกรมการส่ง
ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านทาง Line Application ด้วย python 
ด้วยตัวนกัศึกษาเอง ซ่ึงหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
นักศึกษาได้ผ่านการอบรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา 
หรือโครงงานวิจัยที่เกีย่วกับกับรายวิชา การควบคุมการผลิตใน
งาอุตสาหกรรม และรายวิชาระบบสารสนเทศในการ
บริหารงานอุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากใน
อุตสาหกรรมปัจจุบัน มกีารติดตามกระบวนการผลิตแบบ real 
time การแจ้งเตือนด้วย Line notify จงึเป็นวิธีการที่ทันทว่งที
หากเกิดความผิดปกติของกระบวนการ นอกจากนั้น ส าหรับ
การใช้ไลบรารี่ OpenCV ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในการ
ตรวจจับ คน สัตว์ หรอืสิ่งของ เพื่อใช้ในการตรวจนับวัตถุต่างๆ
ด้วยกล้องจบัภาพ ซ่ึงปัจจุบันมกีารต่อยอดงานที่ใช้ OpenCV 
ทางด้วย Image processing ที่หลากหลาย จะเห็นวา่ จาก
ความสามารถของภาษา Python นักศึกษาสามารถน าไปต่อ
ยอดประยกุต์ใช้งานกับวิชาชีพของตนทางด้านอุตสาหกรรมได้ 
  

1. พื้นฐานการค านวณด้วย Python ซ่ึง 
Python สามารถด าเนินการกับตวัเลขได้ 
เช่นเดียวกับเครื่องคิดเลข 
2. หลักการ control flow ซ่ึงจะใช้ในการ
ควบคุมพฤติกรรมของโปรแกรม โดย
หลักการนี้สามารถใช้ได้กับการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยทัว่ไป  
3. Data structure หรือรูปแบบของการจัด
ระเบียบของข้อมูล ซ่ึงมีอยู่หลายรูปแบบ 
การเลือกใช้รูปแบบให้เหมาะสมกบังาน ช่วย
ให้การเขียนโปรแกรมมีความเป็นสวยงาม 
อ่านได้เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการพัฒนา 
แก้ไข 
4. การส่งข้อความไปยัง LINE Notify API 
ด้วย Python แบบ basic สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งงานในทางอุตสาหกรรม 
และงานทางธุรการต่างๆ เป็นวธิีการแจง้
เตือนวิธีหนึ่งที่สะดวก และทันท่วงท ี

เนื่องจากกิจกรรมจัด
ในช่วงที่มีการระบาด
ของโรคโควิด-19 ท า
ให้กิจกรรมต้อง
ด าเนินการทั้งใน
ห้องปฏิบัติการ 
เนื่องจากเป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องมีการเพิ่มเติมใน
ส่วนของการถา่ยทด
สด ส าหรับนักศึกษา
ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความ
เส่ียงสงู ให้สามารถ
เข้าอบรมแบบ
ออนไลน์ได้ ท าให้
นักศึกษาบางส่วนที่
ไม่อยู่ใน
ห้องปฏิบัติการไม่
สามารถฝึก
ปฏิบัติการตามที่
วิทยากรสร้าง
บทเรียนไว้ได้ แต่
วิทยากรได้ท าการ
แชร์ไฟล์ต่างๆ ที่ใช้ใน
กิจกรรมไว้กับ
นักศึกษา เพือ่ให้
นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ในภายหลัง 

  

กิจกรรมที่ 8 ยกเลิก 
                    
กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันทกัษะทางวิชาเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (65B5000004) / 83,500 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ Outcome-based education (OBE) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (65B7000004) / 70,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 2-3  
                    
กิจกรรมที่ 11 ยกเลิก 
                    
กิจกรรมที่ 12 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (6549000001) / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 4 
1. เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้น าความรู้
ทางทฤษฎีไปประยกุต์ใช้สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อแกป้ัญหาชุมชนหรือ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
จ านวน 3 ชิ้น 

ชุมชนมีผลติภัณฑ์
สร้างสรรค์และสื่อ

เผยแพร ่ท าให้ผลิตภัณฑ์

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์  เป้าหมาย  3 / ผล
การด าเนินการ บรรลุ 

20,000.00 11,072.00 7.งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 20.000 บาท เบิกจา่ยจริง 
16,172 บาท คงเหลือ  3,828 บาท 
8.ผลการด าเนินงาน 

 นักศึกษามกีารท างานเป็นทีม น าความรู้
จากการลงพื้นที่มาพัฒนานวัตกรรม

1. ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ท้องถิ่นด้วยตนเอง 
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือผลงาน
สร้างสรรค์ต่อธุรกิจหรือชุมชนใน
พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง จ านวน 3 
ผลงาน 

เป็นที่รู้จักของ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

2. เชิงคุณภาพ 
- ระดับการน าไปใช้ประโยชน์จริงของชุมชน                    
3.51  / ผลการด าเนินการ บรรลุ 
3. เชิงเวลา                                                    
โครงการแล้วเสร็จไตรมาส 3   / ผลการด าเนินการ ด าเนินงาน
แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้ท าเบิกจ่าย 
4. เชิงงบประมาณ                                                            
20,000  / ผลการด าเนินการ  เบิกจา่ย  
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75 

    สาขาได้น านกัศึกษาลงพื้นที่เพือ่ศึกษาความต้องการชุมชน 
ออกแบบโลโก้ สร้างสื่อประชาสัมพันธ ์จ านวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 
ชนมทองม้วนยางหย่อง ขา้วเกรียบงาชอ่งสะแก และ คู่มือการ
ก าจัดขยะ ซ่ึงได้ด าเนินแล้วเสร็จ และขณะนี้อยู่ระหว่างการท า
เร่ืองเบิกจ่าย 
 
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ 
โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
แก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
1. ผลิตภัณฑ์ทองม้วน กลุ่มสตรีบ้านท่าโล้ ต.ยางหยอ่ง อ.ท่า
ยาง จ.เพชรบุร ี
2. ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาเมืองเพชร ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.
เพชรบุร ี
 
ต้นแบบโลโกแ้ละปา้ยฉลาก 
โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
แก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1. ภาพโลโก้และป้ายฉลาก ผลิตภัณฑ์ทองม้วนของกลุ่มสตรีท่า
โล้ ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
2. ภาพโลโก้และป้ายฉลาก ผลิตภัณฑ์ขา้วเกรียบงาเมืองเพชร 
ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

สร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนได้น าไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้จริง 

2. ปัญหาด้านการ
เดินทาง 
3. ปัญหาการเบิกจา่ย
ที่ต้องส ารองการจ่าย
ล่วงหน้า 
4. ปัญหาด้านเวลา
การด าเนินกิจกรรม 
 
 

กิจกรรมที่ 13 การพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชพี สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ (6549000002) / 21,250 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 4 
เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ ให้เกิดองค์ความรู้ 
ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับการด าเนินงานในยุคดิจิทัล 

นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ 
ทักษะ และความคิด
สร้างสรรค์ยุคดิจิทัล 

นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในการเรียน การ
แก้ปัญหา/สร้างโอกาส
ทางการตลาด หรือการ
ประกอบธุรกิจในอนาคต

ได้ 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม                           
50                                            บรรลุ 
     - รายงานผลการด าเนินโครงการ                                
1                                             บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ 
     - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม                            
3.51                                         บรรลุ 
     - ระดับความรู้ที่นักศึกษาได้รับการพัฒนา                    
3.51                                         บรรลุ 
     - ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                           
3.51                                      บรรลุ 
3. เชิงเวลา เป้าหมาย โครงการแลว้เสร็จไตรมาส 3                      
บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ  เป้าหมาย  21,250   บาท                                  
21,250 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100.00 

21,250.00 21,250.00 สาขาได้ด าเนินการพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้
มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชพี โดยการจัดอบรม/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 3 หวัข้อ ซ่ึงการอบรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 และต้นไตรมาสที่ 3  (ผู้เข้าร่วม 98 คน) 

นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้
ใหม่ และการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
ผู้ประกอบการ ซ่ึงช่วยกระตุ้นความสนใจ
และความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินธุรกิจ
ให้กับนักศึกษา ท าให้นักศึกษาเกิดการตื่นรู้
ถึงความเป็นไปของโลกธุรกจิจริงที่แตกต่าง
จากการเรียนทฤษฎีจากต ารา 

1. ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
2. ปัญหาด้านการ
เชิญวิทยากร 
3. ปัญหาการเบิกจา่ย
ที่ต้องส ารองการจ่าย
ล่วงหน้าให้กับ
วิทยากร 
4. ปัญหาด้านเวลา
การด าเนินกิจกรรม 

  

กิจกรรมที่ 14 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบดิจิทลั (6552000001) / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 3 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรม การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ออกแบบสื่อมัลติมีเดียและการตัดต่อ
สื่อมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และทันสมัย
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อเพิ่มทักษะการคิดและ
วิเคราะห์งานที่ได้จากการปฏิบัต ิ
3. เพื่อเพิ่มทักษะและความ
เช่ียวชาญผ่านการฝึกปฏิบัติใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหลักสูตร 

นักศึกษาสามารถสร้าง
ชิ้นงานจากการฝึกปฏิบัติ

ได้ 

  1. เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละจ านวนรายวิชาที่เปิดการเรยีนการสอนแบบ 
blended learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3   เป้าหมาย 2 รายวิชา / ผลการ
ด าเนินงาน  2 รายวิชา 
2. เชิงคุณภาพ   
   1. ร้อยละผลสัมฤทธิก์ารเรียนการสอนแบบ blended 
learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัด
ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานทางการศึกษาและก าหนดไว ้มคอ. 
3  เป้าหมาย รอ้ยละ 80 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80 
   2. จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
มีเอกสารรับรองการน าไปใช้ประโยชน์  เป้าหมาย 2 ชิ้นงาน / 
ผลการด าเนินงาน 2 ชิ้นงาน 
3. เชิงเวลา   
   1. แลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด  เป้าหมาย ไตรมาส 3  
/ ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
4. เชิงต้นทุน   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  เปา้หมาย 20,000 บาท  / 
ผลการด าเนินงาน 20,000 บาท  
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 

20,000.00 20,000.00 ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว ้ นักศึกษาสามารถคิดและวิเคราะห์งานจาก
การฝึกการปฏิบัติได ้

    

กิจกรรมที่ 15 การพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชพีสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการดิจทิัล (6552000002)  / 21,250 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และทันสมัย
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อเพิ่มทักษะการคิดและ
วิเคราะห์งานที่ได้จากการปฏิบัต ิ
3.  เพื่อเพิ่มทักษะและความ
เช่ียวชาญผ่านการฝึกปฏิบัติใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหลักสูตร 

นักศึกษาสามารถสร้าง
ชิ้นงานจากการฝึกปฏิบัติ

ได้ 

  1. เชิงปริมาณ   
- ร้อยละจ านวนรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ 
blended learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3 เป้าหมาย  2 รายวิชา / ผลการ
ด าเนินงาน 2 รายวิชา 
2. เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบ blended 
learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัด
ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานทางการศึกษาและก าหนดไว ้มคอ. 
3 เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการด าเนนิงาน ร้อยละ 80 
3. เชิงเวลา   
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย ไตร
มาส 3 / ผลการด าเนินงาน  ไตรมาส 3 
4. เชิงต้นทุน   
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  เป้าหมาย 21,250 บาท  / 
ผลการด าเนินงาน 21,250 บาท 
   
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
7. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร........ 21,250.00.....บาท 
เบิกจ่ายจริง... 21,250.00 …….บาท คงเหลือ ....0.00.....บาท 

21,250.00 21,250.00 ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และได้มีการปรับการอบรมจาก
ในชั้นเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 

นักศึกษาสามารถคิดและวิเคราะห์งานจาก
การฝึกการปฏิบัติได ้

    

กิจกรรมที่ 16 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือแกป้ัญหาชุมชนและท้องถิ่น สาขาวิชาการบัญชี (6553000002) / 20,000 บาท / คณะวทิยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบญัชี      

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน  50 คน   

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู ้มีทักษะการใช้

1. เชิงปริมาณ (จ านวนผู้เข้ารับการอบรม) เป้าหมาย 50 คน / 
ผลการด าเนินการ 55  คน 

20,000.00 20,000.00 สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานด้านบัญชี”  

 นักศึกษาได้รับความรู้ และทกัษะในการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชจีากผูป้ระกอบวิชาชีพ

   ควรจัดให้มี
โครงการฯ นี้เพื่อให้
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานด้านบัญชี      
3. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
และการท างานในอนาคต 

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
งานด้านบัญชี  

2. เชิงคุณภาพ (ระดับความพึงพอใจ) เป้าหมาย  ร้อยละ 80 / 
ผลการด าเนนิการ    ร้อยละ 90 
3. เชิงเวลา (ภายในระยะเวลา) เป้าหมาย  ไตรมาส 4 / ผล
การด าเนินการ   ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ (เบิกจ่ายตามจ านวนงบประมาณ) 
เป้าหมาย   20,000 / ผลการด าเนินการ   20,000 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 

ภายใต้โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน หรือแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น สาขาการบัญชี ภายใต้
โครงการหลัก โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน 
(Outcome-based education : OBE)  ให้กับนกัศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ในระหวา่งวันที่ 22,23และ 24  กรกฎาคม  2565   
วิทยากรโดยคุณพงษ์ไพโรจน์ นิ่มสังข ์ผู้ท าบัญช ี

จริง และได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายด้านภาษี
ต่างๆ  

นักศึกษาได้เตรียม
ความพร้อมกอ่นเข้าสู่
วิชาชีพบัญชีตอ่ไปใน
อนาคต 

กิจกรรมที่ 17 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญช ีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  และการเพิ่มศักยภาพการยื่นงบการเงิน ในระบบ e-Filing (6553000003) / 21,250 บาท /  คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ e-Filing และ
การยื่นงบการเงินผ่าน ระบบ e-
Filing 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามมาตรฐาน
วิชาชีพบัญชแีละจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพบัญช ี
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning จากกจิกรรมที่
เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน  50 คน   

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
การยื่นงบการเงินผ่าน 
ระบบ e-Filing  และ

สามารถปฏบิัติงานด้าน
บัญชีตามมาตรฐาน
วิชาชีพบัญชแีละ

จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพบัญช ี

1. เชิงปริมาณ เป้าหมาย 50 คน / ผลการด าเนินงาน 51 คน 
2. เชิงคุณภาพ  เป้าหมาย ร้อยละ 80  / ผลการด าเนินงาน  
ร้อยละ 85 
3. เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 3  / ผลการด าเนินงาน ไตร
มาส 3 
4. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 21,250 บาท / ผลการ
ด าเนินงาน 19,200 บาท 
 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 

21,250.00 19,200.00 นักศึกษาสาขาการบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ 
e-Filing และการยื่นงบการเงินผ่าน ระบบ e-Filing และ
สามารถปฏบิัติงานด้านบัญชีตามมาตรฐานวิชาชพีบัญชีและ
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพีบัญช ี

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning จากกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เนื่องจากการฝกึปฎิบัตจิะท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

บางครั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตยังไม่
เสถียร 

  

กิจกรรมที่ 18 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี (6554000001) / 20,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในกระบวนการคิดงานด้าน
นิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
2. เพื่อผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์
ทางด้านนิเทศศาสตร์เผยแพร่ผ่าน
สื่อสาธารณะ 

นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในกระบวนการคิด

งานด้านนิเทศศาสตร์
อย่างสร้างสรรค์ และมี

ผลงานที่สามารถเผยแพร่
ทางสือ่สาธารณะ 

สื่อที่ผลิตได้รับการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน ์และได้รับ

การยอมรับจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม เปา้หมาย 40 คน / ผล
การด าเนินงาน บรรลุ 
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ 
เป้าหมาย 4 ชิ้น / ผลการด าเนินงาน  บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ 
80.00 / ผลการด าเนินงาน  บรรลุ 
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เปา้หมาย 
ร้อยละ80.00  / ผลการด าเนินงาน  บรรล ุ
3. เชิงเวลา 
- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย ไตร
มาส 3  / ผลการด าเนินงาน  บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ  เป้าหมาย  20,000 บาท / ผลการ
ด าเนินงาน 20,000 บาท 
  

20,000.00 20,000.00 นักศึกษามีความรู้และทักษะในกระบวนการคิดงานด้านนิเทศ
ศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และมีผลงานที่สามารถเผยแพร่ทางสื่อ
สาธารณะ 

กระบวนการผลิตวีดิทัศน ์
กระบวนการผลิตวีดิทัศน์ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน ได้แก ่
1. ขั้นก่อนการผลิต (Pre – production) 
2. ขั้นการผลิต (Production) 
3. ขั้นหลังการผลิต (Post – Prodution) 
 
1. ขั้นก่อนการผลิต (Pre – production) 
เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นการก าหนดแนวทางในการ
ผลิตทั้งหมด แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ  
คือ การก าหนดกลุ่มเปา้หมายและรูปแบบ
รายการ ,การเขียนบท , การวางแผนการ
ถ่ายท า 
  1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบ
รายการ 
ในการผลิตสื่อทุกชนิดจ าเป็นที่จะต้องมกีาร
ก าหนดเป้าหมายหลัก(target group) 
เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้ส่ือได้ตรงตามที่
กลุ่มเป้าหมายเปิดรับ สามารถก าหนด
เนื้อหา และรูปแบบได้ตรงตามที่
กลุ่มเป้าหมายสนใจ ซ่ึงจะท าใหก้ารผลิตสื่อ
ประสบความส าเร็จ 
  1.2 การเขยีนบท 

กิจกรรมจัดในช่วง
การผ่อนคลายของ
สถานการณืโควิด 19 
แล้ว แตย่ังมีความ
เส่ียงต่อการแพร่
ระบาดอยู่ท าให้การ
ลงพื้นที่ในการเก็บ
ข้อมูลและการผลิต
สื่อไม่สามารถท าได้
เต็มที 
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การเขียนบทถอืเป็นหัวใจของขั้นก่อนการ
ผลิต และกระบวนการผลิตทั้งหมด 
เนื่องจากบทท าหน้าที่เสมือนแปลนในการ
สร้างบ้าน นอกจากนั้นแล้วบทเป็นตวัชีว้ัด
จุดแรกที่จะบอกได้วา่สื่อนั้นๆ จะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ 
   1.3.การวางแผนการถา่ยท า 
การวางแผนการถ่ายท าเป็นการเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ ฉาก สถานที่ การก าหนดและ
ประสานงานบุคลากรในทีมการผลิต เช่น 
พิธีกร นกัแสดง ตากล้อง เจ้าหนา้ที่ด้านแสง 
นอกเหนือจากการวางแผนเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ การประสานงานแลว้ ในขันตอนนี้
อาจหมายรวมถึงการซักซ้อมบทของ
นักแสดง การทดลองการถ่ายท าในบางฉาก
โดยใช้ตัวแสดงแทนการซ้อมคิว(cue)หรือ
การถ่ายท าส่วนทีจ่ะน าไปใช้ขณะถา่ยท าจริง 
2. ขั้นการผลิต (Prodution) 
ขั้นการผลิตเป็นขั้นตอนการถ่ายท าจริง ซ่ึง
ได้แก่ การแสดง การก ากับภาพ การ
บันทึกภาพและเสียง ตามสถานที่ที่เขยีนขึ้น
ในบท เป็นต้น 
3. ขั้นหลังการผลิต (Post – production) 
ขั้นหลังการผลิตเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ
ผลิตวิดีทัศน์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตัด
ต่อภาพและเสียง การลงเสียงบรรยาย
เพิ่มเติม การใส่เทคนิคด้านภาพ(special 
effect) เทคนิคพิเศษด้านเสียง(sound 
effect) รวมทั้งการเผยแพร่สู่มวลชน
(distribution)และการประเมินผล
(evaluation)ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพรส่ื่อ
วีดิทัศน์ด้วย 

กิจกรรมที่ 19 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการสื่อสารตามสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (6554000002) / 21,250 บาท / คณะวิทยาการจดัการ / ไตรมาสที่ 2 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทกัษะ
ในกระบวนการคิดงานด้านนิเทศ
ศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในกระบวนการคิด

งานด้านนิเทศศาสตร์
อย่างสร้างสรรค์ และมี

ผลงานที่สามารถเผยแพร่
ทางสื่อสาธารณะ 

สื่อของนักศึกษาได้
เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อ

สังคมออนไลน์ 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม  เป้าหมาย 40 คน / ผล
การด าเนินการ บรรลุ 
- จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ 
เป้าหมาย  4 ชิ้น  / ผลการด าเนินการ  บรรลุ 
2.  เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ 
80.00 / ผลการด าเนินการ  บรรลุ 
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
เป้าหมาย ร้อยละ80.00  / ผลการด าเนินการ   บรรลุ 
3. เชิงเวลา 

21,250.00 21,250.00 นักศึกษามีความรู้และทักษะในกระบวนการคิดงานด้านนิเทศ
ศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และมีผลงานที่สามารถเผยแพร่ทางสื่อ
สาธารณะ 

การท าให้คอนเทนท์คุณภาพบนข้อเท็จจริง
ด้วยความสร้างสรรค์ จึงกลายเป็นโจทยท์าง
การตลาดท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มาก
ขึ้น โดยปรับเปลีย่นการน าเสนอแบบให้
ความรู้ ความบันเทิง ใช้การเล่าเร่ืองผ่านรูป
ภาพกราฟิกสวยงามอยา่ง Infographic, 
Video clip, Podcast รูปภาพสวยงาม และ
เนื้อหาที่แฝงไปด้วยประโยชน์ที่ลกูค้าจะ
ได้รับ แทนการน าเสนอเพื่อมุ่งเน้นเร่ืองการ
ขายเพยีงอย่างเดียว 
      การท าคอนเทนต์ในปัจจุบัน ยังคงเป็น

กิจกรรมจัดในช่วง
การผ่อนคลายของ
สถานการณืโควิด 19 
แล้ว แตย่ังมีความ
เส่ียงต่อการแพร่
ระบาดอยู่ท าให้การ
ลงพื้นที่ในการเก็บ
ข้อมูลและการผลิต
สื่อไม่สามารถท าได้
เต็มที 
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-  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมาย  ไตร
มาส 3 / ผลการด าเนินการ  บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 21,250 บาท / ผลการ
ด าเนินการ 21,250 บาท    
   

หัวใจของการโฆษณาสินค้าและแบรนด์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Contents Is King) 
ได้ไม่ว่าจะน าเสนอในรูปแบบใด แต่จะตอ้ง
อยู่บนองค์ประกอบส าคัญในการสร้าง
เร่ืองราว นั่นคือ ค าน า เนื้อเร่ือง บทสรุป 
เพื่อให้โดนใจผู้เสพสาร โดยไม่หลุด
วัตถุประสงค์ในการท า Content 
Marketing บนประสบการณ์อันดีที่ผู้อ่านจะ
ได้รับ นั่นคือ 
1. ท าให้ค้นหาง่าย (Findable) 
2. อ่านสบายตา (Readable) 
3. เข้าใจได้ง่าย (Understandable) 
4. กระตุ้นให้เกิดการลงมือท า (Actionable) 
5. เกิดการบอกตอ่ (Shareable)  
      สิ่งที่ควรหลีกเล่ียงในการท าคอนเทนต์ 
นอกจากจะไม่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์
แล้ว ยังจะท าใหภ้าพลกัษณ์ของแบรนด์
เสียหาย เช่น 
เนื้อหาซ้ าซ้อน การสร้างเนื้อหาที่มีการ
น าเสนอแบบซ้ าซ้อน ทั้งในส่วนของแบรนด์
เองและซ้ ากับผู้อื่น จนดูเหมือน Copy Past 
จะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกด้านลบต่อแบ
รนด์ได้ ดังนั้นควรเลี่ยงปรับเปลี่ยน แยก 
แตกย่อยคอนเทนต์ให้เหมาะสมต่อแต่ละ
แพลตฟอร์มที่ใช้น าเสนอข้อมูลขา่วสาร หรือ
ปรับเปลี่ยนส านวนรูปแบบการเล่าเร่ืองให้
ต่างออกไป ในหวัข้อหรอืประเด็นที่เป็น
กระแส กจ็ะท าให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ แม้
จะเป็นชุดคอนเทนต์เดียวกัน 
     2. โฟกัสผิดจุด หลุดประเด็น แน่นอนว่า
การสร้าง Engagemant หรือการเอาตัวเอง
ไปอยู่ในกระแส เป็นสว่นหนึ่งที่ส าคัญตอ่การ
ท าคอนเทนต์ แต่ถ้าโฟกัสแต่เร่ืองดังกล่าว
จนหลุด Funnel, loop, framework และ
ขาดเรื่องของ Interest, Decision และ 
Action คอนเทนต์นั้นก็ไม่เกิดประโยชนท์าง
การตลาด  
     3. ขาดการ Approval การจัดท าคอน
เทนต์ควรอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่มีระบบ
ช่วยตรวจทาน ตรวจสอบ เพื่อลดการ
น าเสนอข้อเท็จจริงที่อาจผิดพลาด หรอืการ
สะกดศัพท์ ไวยากรณ์ ใช้ภาษาผิดที่มแีต่จะ
ท าให้เกิดภาพลบต่อแบรนด ์
     4. ขาด Performance Review หาก
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การท าคอนเทนต์ไม่มีเรื่้องของข้อมูลสถิติ
ต่างๆ เข้ามาเกีย่วขอ้งในระบบการเช็ค 
Performance Review เช่น  Reach 
,Engagement ก็จะท าใหก้ารท าคอนเทนต์
นั้นไม่บรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโต
ให้ธุรกิจไม่ได้   
ซ่ึงหากท าได้ดังกล่าว ถอืวา่เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลเนื้อหาในการท า Content 
Marketing ยุคใหม่ เพื่อชว่ยสร้างใหธุ้รกิจ
เติบโต บนความสร้างสรรค์ที่ควรค านึงถึงที่
จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์ ด้วย 5 วิธ ี
ดังนี้ 
     1. เป็นคอนเทนต์ที่เสริมสร้างสังคมใน
ด้านดี เช่น เนื้อหาข้อมูลกระตุ้นการ
ตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การปอ้งกัน
ตัวเองจากโรคระบาด การลดการใช้ขยะ
พลาสติก ฯลฯ และเสริมสร้าง Attitude ใน
ทางบวกให้แก่ผู้เสพสาร โดยไม่พลาดพิง
กล่าวร้ายใคร จะท าให้แบรนด์ดูมี Value 
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แกแ่บรนด์และท าให้
เกิด คุณค่าฝังลึกผูกพันในใจของลูกค้า 
     2. สื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น 
น าเสนอเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างตรงประเด็น 
ชัดเจน สามารถระบุใจความส าคัญในสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง มีแหล่งอา้งอิง
เช่ือถือได ้รวมถึงแบรนด์นั้นเป็นแหล่งอา้งอิง
ได้เอง จะท าให้แบรนด์เกิดความนา่เช่ือถือ มี
การบอกตอ่แบบอ้างอิงที่มาสู่แบรนด์ได ้
     3. มีความต่อเนื่องในการสื่อสาร การ
น าเสนอคอนเทนต์ที่ดี มีการอัพเดทข้อมูล
ต่อเนื่อง ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ท าให้เกดิ 
movement ความเคลื่อนไหวที่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ด้าน ความทันสมัย 
มีการปรับเปลี่ยน เปลีย่นแปลง พัฒนาไม่
หยุดนิ่ง 
     4. ท าให้เกิดคุณค่าต่อแบรนด์และลกูค้า 
การน าเสนอคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับแบรนด์ เช่น ถ้าแบรนด์ขาย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันสุขภาพ การสร้าง
คอนเทนต์ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ 
รักษาอาการเจ็บปว่ย ฯลฯ จะช่วยเสริม
ภาพลักษณ์อันดี น่าจดจ าใหแ้ก่แบรนด์ได้
ดีกว่าการพุ่งเป้าน าเสนอแต่ตัวผลิตภัณฑ์
เพียงอย่างเดียว 
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     5. สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ดว้ย 
Content Uniqueness เพราะเอกลักษณ์
ในแบบที่ไม่ซ้ าใคร จะท าให้คนจดจ า 
ภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการสื่อสารออกไป
ได้ง่ายกว่าการน าเสนอคอนเทนต์แบบตาม
กระแส นอกจากนี้ยังท าให้เกิดพลังความ
ต้องการขึ้นได้แบบ Uniqueness บนความ
ใส่ใจความต้องการของลูกค้าทีอ่าจไม่ได้
น ามาซ่ึง Traffic ในจ านวนมากเหมือนคอน
เทนต์ตามกระแส แต่จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผูค้น
จดจ า จนกลายเป็นจุดแข็งของแบรนด์ 

กิจกรรมที่ 20 ยกเลิก 
                    
กิจกรรมที่ 21 การเตรียมความพรอ้มพฒันาหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน OBE (6525000018) / 210,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 22 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของชุมชนและท้องถิ่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) (6526000004) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 23 ค่ายเพื่อพัฒนาทกัษะความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. (6526000005) / 20,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                   
กิจกรรมที่ 24 การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนเรียนรู้ภาษาไทย (6527000003) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 25 การพัฒนาทกัษะของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชพี สาขาวิชาภาษาไทย (6527000004) / 20,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 26 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา (6528000002) /  7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 27 พัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา (6528000003) / 15,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 28 การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ (6529000003) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 29 การแลกเปลีย่นเรียนรู้การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณครูศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา (6529000004) /  20,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 30 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของชุมชนและท้องถิ่นของสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (6530000003)  /  7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 31 การอบรมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (6530000004) / 15,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 32 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (6532000007) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 33 เพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จากผู้มีประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์ รากไทย ณ เมืองเพ็ชร ตอน เมืองสร้างสรรค์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (6532000008) / 15,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2  
                    
กิจกรรมที่ 34 ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (6534000003) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3  
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผลิต
นวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่
เป็นที่ยอมรับและมกีารน าไปใช้

จ านวนนวัตกรรมที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน ์

เอกสารรับรองการใช้
ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1. เชิงปริมาณ 
   - จ านวนนวัตกรรมที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 3 ชิ้น 
  -  รายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา 

7,000.00 7,000.00 1.วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
    - วิเคราะห์ผลส ารวจและจัดท าหวัขอ้และประเด็นที่ส าคัญที่
จะน ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ตาม

องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. สาขามีเครือข่ายความร่วมมอืและด าเนิน

คุณภาพของ
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่

มีกรรมการควบคุม
คุณภาพนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประโยชน์ได้จริง 
2 เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
และการสร้างนวัตกรรมของ
นักศึกษา 

2. เชิงคุณภาพ 
   - เอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม 3 ชิ้นงาน 
3. เชิงเวลา 
     กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตรมาส 3 
4. เชิงงบประมาณ 
     ใช้งบประมาณตามทีก่ าหนด 7,000 บาท 
งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 7,000  บาท เบิกจ่ายจริง 7,000  
คงเหลือ  - บาท 

รายวิชาเพื่อการบูรณาการ ธันวาคม 2564 
   - อบรมการสร้างสื่อการสร้างสื่อนวัตกรรมและผลงาน
สร้างสรรค์ บรรลุ 
2.ด าเนินการ (Do) 
    - สร้างสื่อนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ บรรลุ 
    - ประเมินสื่อนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ บรรลุ 
    - น าสื่อไปเผยแพร ่บรรลุ 
    - หน่วยงานที่ใช้สื่อออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
บรรลุ 
3.สรุปและประเมินผล (Check) 
    - สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและส่งรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม เมษายน 2565 บรรลุ  
4.น าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
    - ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และน าผลประเมินไป
ปรับปรุง พฤษภาคม 2565 บรรลุ 

กิจกรรมร่วมกบัสถานประกอบการมากขึ้น 
2. เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันในการหา
แนวปฏบิัติที่ดีทางวิชาการและวิชาชพี 
3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีสถาน
ประกอบการ/หนว่ยงานการศึกษาที่เป็น
แหล่งฝึกประสบการรณ์วิชาชีพเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานสามารถ
น าไปใช้ได้ 

กิจกรรมที่ 35 การพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการภาษาจีน (6534000004) / 15,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 36 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์และพัฒนาทักษะการฟังภาษาองักฤษแบบครบวงจร (All-in-One) (6535000004)  / 7,000 บาท / คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 37 ค่ายพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (6535000005) / 17,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
1 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
นักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับรายวิชาการ
แปลเพื่องานด้านสื่อสารมวลชน 
2 เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือเกือ้กูล
กันในด้านการท างานและด้าน
วิชาการ 
3 เพื่อเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดค่ายภาษาอังกฤษ 

    1. เชิงปริมาณ 
        - ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ ชั้น
ปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 100  
        - จ านวนรายวิชาที่น ามาบูรณาการกับกิจกรรมค่าย 1 
รายวิชา 
2. เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษในกจิกรรม ร้อยละ 100 
3. เชิงเวลา 
     - โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาไตรมาส 3  
4. เชิงงบประมาณ 17,000 บาท  
บรรลุเป้าหมายร้อยละ  

17,000.00 17,000.00 นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมฯ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยลกัษณะการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น
ฐานต่างๆ 4 ฐาน เวยีนให้นักศึกษาได้เข้าร่วม แลกเปลี่ยน เกบ็
ประสบการณ์การจัดกิจกรรม รวมถึงพฒันาทักษะการคิดด้วย
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการกับรายวชิาการแปลเพือ่งาน
ด้านสื่อสารมวลชและการเสริมทักษะตา่งๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
อีกทั้งนักศึกษายังได้ฝึกการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ความมีน้ าใจ
ในระหว่างการท ากิจกรรมอีกด้วย 

1. ทักษะการคิด วิเคราะห์ในการแปลงาน
ด้านสื่อสารมวลชน อีกทั้งทักษะการสื่อสาร
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
2. ทักษะการช่วยเหลอืเกื้อกูลกันในด้านการ
ท างานและด้านวิชาการ 
3. ฝึกประสบการณ์เกีย่วกบัการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ 
 
            

เนื่องจากรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเป็นแบบ 
Online อาจจะมี
ปัญหาเร่ืองสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ไม่
เสถียร จึงส่งผลให้ผู้
ร่วมกิจกรรมบา้งคน
ต้องเข้า - ออก 
กิจกรรมหลายรอบ 

ควรปรับระบบ
อินเทอร์เน็ตให้มี
ความแรง และเสถียร
มากขึ้น 

กิจกรรมที่ 38 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (6536000002)  / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 39 การอบรมภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร เพื่ออาชีพสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (6536000003)  / 15,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 40 การวิจยัเบื้องต้นเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและท้องถิ่น และพัมนาทกัษะการวิจัยของนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (6537000005) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 41 การพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (6537000006) / 20,000 บาท  / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 42 โครงการนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education: OBE) (6538000003) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 43 การพัฒนาทกัษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชพี สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (6538000004)  / 15,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

                    
กิจกรรมที่ 44 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสืบสานมรดกและวัฒนธรรมย่านชุมชนวดัเกาะอยา่งยั่งยืน (6539000006) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 45 การพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพงานแมบ่้าน (House Keeping) ในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พกั (6539000007)  / 17,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพงานแมบ่้าน 
(Housekeeping) ในอุตสาหกรรม
โรงแรมและธุรกิจทีพ่ัก 
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สามารถ
อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานส่วนงานแมบ่้านได ้
1.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาที่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณและ
คุณธรรมในวิชาชีพในการเป็น
พนักงานการทอ่งเที่ยวและบริการ 
1.3  เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านการบรกิาร
งานแม่บ้านสู่การปฏิบัติจริงและการ
เรียนการสอนในรายวิชา 

    1. เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ (สอง
ภาษา) จ านวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู้ด้านงานแม่บ้านในโรงแรมเพิ่มมากขึ้นโดย
ผ่านการตอบค าถามจากแบบประเมินโครงการ 
- นักศึกษาสามารถประยกุต์ใช้ได้กับการเรียนการสอน 
เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ80 / ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
89.13 
3. เชิงเวลากิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ธันวาคม 
2564 – มีนาคม 2565 โดยจัดกจิกรรมใน วันที่ 23 กุมภาพันธ ์
2565   
4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติ 6,400 บาท  / ผลการด าเนินงาน 6,400 บาท 

17,000.00 6,400.00 การด าเนินโครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพงานแม่บ้าน (Housekeeping) ใน
อุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พกั ของนักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ (สอง
ภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 60 คน 
ประกอบดว้ย 
นักศึกษาชั้นปีที ่3 จ านวน 31 คน จากรายชื่อทั้งหมด 37 คน 
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 23 คน จากรายชื่อทั้งหมด 23 
คน รวมทั้งหมด 54 คน 
อบรมผ่าน Google Meet ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหวา่ง
ประเทศ (สองภาษา) เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพงานแมบ่้าน 
(Housekeeping) ในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจทีพ่ัก 
จ านวน 54 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
90   
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหวา่ง
ประเทศ (สองภาษา) จ านวน 46 คน ไดท้ าแบบประเมินหลัง
การอบรมโครงการพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพงานแม่บ้าน (Housekeeping) ใน
อุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พกั จากนักศึกษาทีอ่บรม
ทั้งหมด 54 คน คิดเป็นร้อยละ 85.19  
จากผลการประเมินพบวา่นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) จ านวน 41 
คน ประเมินทักษะ/ความรู้ของตนระดับอยู่ในระดับดีมากและ
ยอดเยี่ยม จากนักศึกษาที่ท าแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.13 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน ผลลัพธ์เพื่อ
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
เนื่องด้วยปัจจุบันธุรกิจทีพ่ักเป็นอกีหนึ่ง
ธุรกิจที่มีการหมุนเวยีนและสร้างรายได้ใน
เศรษฐกิจทางการท่องเท่ียว สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ  

ข้อจ ากัดด้านการแพร่
ระบาดโควิด 19 ท า
ให้ต้องจัดโครงการใน
รูปแบบออนไลน์ 
และ. ข้อจ ากัดในการ
ท ากิจกรรม
ภาคปฏิบัติระหวา่ง
การอบรม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ในสาขาควรอบรบ
และให้ความรู้แก่
นักศึกษากอ่นเข้ารับ
การอบรมวิชาชีพงาน
แม่บ้าน 
(Housekeeping) 
และหากกิจกรรม
สามารถจัดในรูปแบบ
ปกติที่ไม่ใช้รูปแบบ
ออนไลน์ได ้ควรจะ
จัดใบรูปแบบปกต ิ
เพื่อนักศึกษาจะได้มี
ฝึกการปฏิบัติการ
ระหว่างการฝึกอบรม       

กิจกรรมที่ 46 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชานิติศาสตร์ (6540000004) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 47 กจิกรรมพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชพี สาขาวิชานิติศาสตร์ (6540000005) / 20,000 บาท  / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 48 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเกษตรกรพืชผักปลอดภยัตลาดหนา้สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด (6541000003)  / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 49 การพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชพี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) (6541000004) / 14,680 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3  
                    
กิจกรรมที่ 50 การพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาการ/วิชาชพี สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์  (การเรียนรู้เชิงปฏิบัติในท้องถิ่นของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ เมืองพัทยา) (6541000005) / 10,320 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3  
                    
กิจกรรมที่ 51 อบรมการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม ่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (6542000002)  / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 52 อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ (6542000003)  / 20,000 บาท  / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
1.เพื่อให้นักศึกษาสามารถการเขียน
บทความวิชาการเพือ่การตีพิมพ์
เผยแพร่และน าเสนอผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติได ้
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
บทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาตหิรือนานาชาติได้  

    1. เชิงปริมาณ 
     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป้าหมาย 2 สาขาวิชา  / ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ เปา้หมาย ร้อยละ 80 / ผลการ
ด าเนินการ ยังไม่บรรลุเป้าหมายรอการเขียนบทความของ นศ. 
 2) นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ 80 
/ ผลการด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย 
3. เชิงระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนนิกิจกรรม เป้าหมาย 
ไตรมาส 3 / ผลการด าเนินการ บรรลุเปา้หมาย 

20,000.00 14,400.00 การจัดอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
และน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับความ
สนใจจากนักศึกษา และบุคลากรภายนอกเป็นอยา่งมาก 
เนื่องจากเป็นความรู้ที่สามารถน าไปใช้การเขียนบทความเพือ่
เผยแพร่งานวิจยัและงานวิชาการได้เป็นอย่างดี 

ได้รู้เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและ
บทความวจิัยเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

มีอุปสรรคในด้าน
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
เล็กน้อย 

  

กิจกรรมที่ 53 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของชุมชนและท้องถิ่นของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา (65C3000002) / 7,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 54 การพัฒนาทกัษะเครื่องเป่าไทยโดยใชก้ิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Blended Learning quality ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้กิจกรรมนอกหอ้งเรียนสาขาวิชาดนตรีศึกษา (65C3000003)  / 15,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 55 ยกเลิก 
                    
กิจกรรมที่ 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน OBE ตามประกาศพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (6592000017) / 125,100 บาท / ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 57 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (6592000018) / 50,000 บาท / ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 58 การพัฒนาทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ให้มีสมรรถนะทางวชิาชีพ/วิชาการ (6556000022) / 100,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 3 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพ/วิชาการ 

จ านวนนวัตกรรม
การศึกษา 

1. นวัตกรรมการศึกษา 
2. อาจารย์ นักศึกษา มี
สมรรถนะ ทักษะดา้น
การผลิตนวัตกรรม

การศึกษา 

1. เชิงปริมาณ   
- จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 6 รางวัล 3รางวัล (จาก 1 กิจกรรมย่อยที่ด าเนินการ
ไปแล้ว) 
2. เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 ยังไม่สามารถสรปุได้ เนื่องจากยังอยู่
ระหว่างการด าเนินการกจิกรรมยอ่ยที่ 3 
3. เชิงเวลา  กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตร
มาส 3  
  
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ระหวา่งด าเนินการ  

100,000.00 0.00 สถานะของกจิกรรม ระหว่างด าเนินการ  
ลักษณะกิจกรรม ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ/
วิชาการ โดยได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะฯโดยแบ่งเป็น 3 กจิกรรมย่อย ประกอบดว้ย 
กิจกรรมที่ 1 อบรมส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัล  
กิจกรรมที่ 2 ปรับความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเรียน
ระดับอุดมศึกษากอ่นเปิดเทอมเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมที่ 3 สมรรถนะทาง
วิชาชีพ/วิชาการโดยเป็นกิจกรรมที่จะจดัขึ้นในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์   

      

กิจกรรมที่ 59 การเตรียมความพรอ้มพฒันาหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน OBE (6556000021) / 27,200 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 3 
เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนา
หลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน 
OBE 

จ านวนนหลกัสูตรที่
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน 

OBE 

หลักสูตรมีการปรับปรุง
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
สมรรถนะผู้เรียน OBE 

1. เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนนหลักสูตรที่ปรับปรุงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
สมรรถนะผู้เรียน OBE  5 หลักสูตร  
2. เชิงคุณภาพ   
     1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80  

27,200.00 0.00 สถานะของกจิกรรม ระหว่างด าเนินการ 
ลักษณะกิจกรรม ด าเนินวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่มีต่อ
หลักสูตรเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
OBE 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. เชิงเวลา  กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตร
มาส 4  
 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ  

กิจกรรมที่ 60 โครงการพัฒนางานวิจยัหรือนวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุสูก่ารแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชพีด้านสุขภาพระดับชาติ (6573000023) / 22,320 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 3 
1. เตรียมความพร้อมนักศึกษา และ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และวิชาชพีด้านสุขภาพระดับชาต ิ
2. พัฒนางานวิจยัหรือนวัตกรรมด้าน
สุขภาวะผู้สูงอายขุองนักศึกษาสู่การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านสขุภาพระดับชาต ิ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการ
เผยแพร่งานวิจยัหรือนวัตกรรมด้าน
สุขภาวะผู้สูงอายขุองนักศึกษา 

จ านวนรางวัลระดบัชาติ
ที่ได้ร่วมแข่งขันทักษะ

ด้านวิชาการ 

1. นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะ
มาตรฐานคุณวุฒิและ

มาตรฐานวิชาชีพ 
2. งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมของนักศึกษาที่
ได้ร่วมแข่งขันทักษะด้าน

วิชาการ 
3. จ านวนเครือข่าย

สถาบันการศึกษาที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

1. เชิงปริมาณ   
  - จ านวนรางวัลระดับชาติที่ได้ร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 
เป้าหมาย 3 รางวัล / ผลการด าเนินงาน - 
2. เชิงคุณภาพ  
  - นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะมาตรฐานคุณวุฒิ
และมาตรฐานวิชาชีพ เปา้หมาย ร้อยละ 80 / ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 81.6 
  - งานวิจยัหรือนวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้ร่วมแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการ เป้าหมาย 3 เร่ือง/ชิ้น ผลการด าเนินงาน 8 เร่ือง/
ชิ้น 
3. เชิงเวลา  
  - โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3  / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
4. เชิงงบประมาณ 
  - ได้รับจัดสรร 22,320 บาท / ผลการด าเนินงาน  เบิกจา่ย
จริง 17,640 บาท คงเหลือ 4,680 บาท 

22,320.00 17,640.00 การด าเนินโครงการยังไม่บรรลุเป้าหมาย นักศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 120 คน นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 38 คน และนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย ชั้นปีที ่2 จ านวน 15 คน ได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนางานวจิัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาวะ
ผู้สูงอายุสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชพีด้าน
สุขภาพระดับชาติ ที่ได้บูรณาการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจยั
และนวัตกรรม เพือ่พัฒนาทักษะด้านความรู้ ปัญญา 
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีให้แก่ผู้ ผลการประเมิน
นักศึกษาด้านการพัฒนาตามสมรรถนะมาตรฐานคุณวุฒิและ
มาตรฐานวิชาชีพมีร้อยละ 81.18 
  โครงการพัฒนางานวิจยัหรือนวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ
สู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ
ระดับชาติ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรม 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 
1 แข่งขันงานวิจยัหรือนวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุระดับ
สาขา ระยะที ่2 แข่งขันงานวิจัยหรือนวตักรรมด้านสุขภาวะ
ผูสู้งอายุระดับคณะ และระยะที ่3 เข้ารว่มการแข่งขันน าเสนอ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุระดับชาติ โดย
ในการจัดกิจกรรมระยะที ่1 ซ่ึงจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 
2565 ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มีนกัศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 
3 สาขา จัดในรูปแบบออนไลน์ มีจ านวนผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมเข้าร่วมทั้งหมดจ านวน 23 เร่ือง/ผลงาน แบ่งเป็น
ผลงานวิจัยจ านวน 11 เร่ือง และผลงานนวัตกรรมจ านวน 12 
เร่ือง 

1. นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมในครั้งนี้จะ
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระเบียบวิธี
วิจัยในงานด้านสุขภาพ ซ่ึงผลการวิจยัหรือ
นวัตกรรมที่นักศึกษาน ามาเขา้ร่วมแข่งขนั
เป็นผลงานที่ได้กิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยัและ
นวัตกรรม ซ่ึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิด
กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัยและนวัตกรรม  
2. นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมครั้งนี้ได้รับ
ข้อเสนอเพิ่มเติมจากคณะกรรมผู้ทรงวฒุิ
สามารถน าขอ้เสนอเพิ่มเติมไปพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ทางด้านผลงงานวิจยัหรอื
นวัตกรรมได้ 

1. ศึกษาที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล จะมีปัญหา
เร่ืองสัญญาณ ท าให้
เกิดความไม่เสถียร 
2. การใช้ระบบ 
Google meet 
บางครั้งเกิดความไม่
เสถียรของสัญญาณ
อินเตอร์เนต  
3. เร่ิมด าเนินการจัด
กิจกรรมล่าช้าเกินไป 
ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้
เหลืองบประมาณใน
การจัดกิจกรรม
จ านวนมาก 
4. การตดิต่อ
ประสานกับอาจารย์
และนักศึกษาในการ
จัดเข้าร่วมแข่งขัน
เป็นไปด้วยความ
ล่าช้าและล าบาก 
เพราะเป็นช่วงปิด
เทอม 

คณะกรรมการที่
ด าเนินงานควรมี
ความร่วมมือกันมาก
ขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
โครงการที่ 14 โครงการยกระดับการเรยีนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความรู้วิชาชีพครูส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู (6501000022) / 40,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาความรู้
วิชาชีพครูส าหรับอาจารย์ผู้สอนราย
วิชาชีพครู : ศาสตร์และศิลปแ์ห่ง
การสอนสู่วิชาชีพครู 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชาชพี
ครูให้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาครุ

    1.  เชิงปริมาณ 
   1) ผู้เขา่ร่วมโครงการ 85 คน / บรรลุ 
   2) ร้อยละอาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นครูของ
ครู ร้อยละ 100 / บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ ผู้สอบผ่านหลักสูตรอบรมฯ มีระดับ 60 
คะแนนขึ้นไป  ร้อยละ 100 / บรรลุ 
3. เชิงเวลา   สามารถจัดกจิกรรมได้ตามก าหนดเวลา ไตรมาส 
3 / บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ สามารถใช้งบประมาณตามที่ก าหนดไว้  

238,460.00 194,550.60 โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสูว่ิชาชีพครู (จ านวน 66 
ชั่วโมง) เป็นโครงการฝึกอบรมทีจ่ัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นคณาจารย์ที่
สอนวิชาชีพครูและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี จ านวน 85 คน โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูตามขอ้บงัคับคุรุสภา ว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 จ านวน 10 โมดูล 
เป็นเวลา 66 ชั่วโมง โดยจากการด าเนินโครงการ พบวา่ 
1. คณาจารย์ที่มีรายชือ่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 85 
คน เข้าร่วมแต่ละโมดูล ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครูมีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
2. อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครูมีสมรรถนะตรง
ตามข้อก าหนดของสภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ (สมรรถนะ 
14 ข้อ) จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.35  

1. ได้รับความร่วมมือ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมจากผู้เข้า
อบรมค่อนข้างน้อย 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ภาระงานต่างๆ ในแต่
ละวันค่อนข้างมาก 
ท าให้การเข้ารว่ม
อบรมไม่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง หรือผู้เข่าว
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชาชพี
ครูให้มีสมรรถนะตรงตามข้อก าหนด
ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ (สมรรถนะ 
14 ข้อ) 

ได้รับจัดสรร 238,460 บาท เบิกจา่ยจรงิ 194,550.60 บาท 
คงเหลือ 43,909.40 บาท 

1.1 โมดูลที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมจ านวน 67 คน 
1.2 โมดูลที่ 2 การสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู เข้าร่วม
จ านวน 67 คน 
1.3 โมดูลที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เข้าร่วม
จ านวน 64 คน 
1.4 โมดูลที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา เขา้ร่วมจ านวน 
68 คน 
1.5 โมดูลที่ 5 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวทิยาการศึกษา และ
จิตวิทยาให้ค าปรึกษา เข้ารว่มจ านวน 65 คน 
1.6 โมดูลที่ 6 การวิจัยเพือ่แกป้ัญหาและพัฒนาผู้เรียน เข้ารว่ม
จ านวน 66 คน 
1.7 โมดูลที่ 7 หลักสูตรและศาสตร์การสอน เข้าร่วมจ านวน 
68 คน 
1.8 โมดูลที่ 8 เทคโนโลยีดิจิทัลในการจดัการเรียนรู้ เข้าร่วม
จ านวน 68 คน 
1.9 โมดูลที่ 9 การนิเทศการเรียนการสอนและการศึกษา
บริบทชั้นเรียน เข้าร่วมจ านวน 67 คน 
1.10 โมดูลที่ 10 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู เข้าร่วม
จ านวน 70 คน 
2. คณาจารย์ที่มีรายชือ่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 85 
คน แบ่งเป็นผู้สอบผ่านตามหลกัสูตรฯ จ านวน 54 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 63.53) และสอบไม่ผ่าน จ านวน 31 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 36.47) 

มอบรมบางส่วนต้อง
ขาดอบรม เนื่องจาก
ต้องไปท าภารกิจ 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4 ป ี
    ได้มีการด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
จ านวน14 สาขา   จ านวน 3 ครั้ง  
และเป็นช่วงในการเปิดการจัดการ
เรียนการสอน ท าให้การจัดกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้  

                  

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาผลผลิตและนวัตกรรมด้านการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1 ทกัษะการพัฒนาผลงานวจิัยที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัตจิริงร่วมกับโรงเรียน (6566000008) / 60,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2  
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัย
จากกระบวนการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาครู 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู
ให้พร้อมท างานด้วยวิชาการวิชาชีพ 
3. เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรู้จากกระบวนการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาครูร่วมกับครู
ประจ าการ 

1. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม
น าไปใช้ประโยชน์ อยา่ง

น้อย 1 ชิ้น 
2. จ านวนงานวิจัย/

บทความวจิัยที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือน าเสนอใน

เวทีระดับชาติ/นานาชาติ 
อย่างน้อย 20 เร่ือง 

1. จ านวนงานวิจัย/
บทความวจิัยที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือน าเสนอใน

เวทีระดับชาติ/นานาชาติ 
อย่างน้อย 20 เร่ือง 

2. จ านวนผลงานได้รับ
รางวัล 7 รางวัล 

ประกอบดว้ย บทความ
ระดับยอดเยีย่ม 1 รางวัล 
บทความระดับดีเด่น 1 
รางวัล บทความระดบัดี 

1. เชิงปริมาณ 
       - จ านวนสื่อ/นวัตกรรม เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน ผลการ
ด าเนินงาน 25 ชิ้นงาน  
       - จ านวนงานวจิัย/บทความวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
น าเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ เปา้หมาย 20 เร่ือง ผล
การด าเนินงาน 25 เร่ือง  
       - จ านวนผลงานได้รับรางวัล เป้าหมาย 1 รางวัล ผลการ
ด าเนินงาน 7 รางวัล  
2. เชิงคุณภาพ  
      - ผลของกจิกรรมทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยที่เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิริงร่วมกับโรงเรียน เป้าหมาย มากกว่า

60,000.00 42,600.00 ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารทักษะการพัฒนา
ผลงานวิจัยที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏบิัติจริงร่วมกับโรงเรียน 
โดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมและบทความวิจยัจากการเรียนการสอน โดยได้ส่ง
บทความวจิัยหรือนวัตกรรมจ านวน 25 เร่ือง ได้รับรางวัล 
7 รางวัล ประกอบด้วย บทความระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล 
บทความระดับดีเด่น 1 รางวัล บทความระดับดี 3 รางวัล 
น าเสนอระดับดีเด่น 1 รางวัล และน าเสนอดี 1 รางวัล 
นักศึกษาสามารถน าผลการพัฒนาไปต่อยอดในการสร้าง
นวัตกรรมในช่วงการฝึกปฏิบัติการสอน 

นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
นวัตกรรมและบทความวิจยัจากการปฏบิัติ
จริง และได้รับการฝากทกัษะในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในครั้งนี้ 

ระหว่างด าเนินการ
เกิดสถานการณ์โรค
ระบาด โควิด-19 ขึ้น
ท าให้การด าเนินการ
ในการติดตามการ
พัฒนาบทความได้ไม่
เต็มที่ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 รางวัล น าเสนอระดับ
ดีเด่น 1 รางวัล และ
น าเสนอดี 1 รางวัล 

ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน มากกว่ารอ้ยละ 80  
3. เชิงเวลา  
     - ระยะเวลาในการจัดอบรม เปา้หมาย 6 วัน ผลการ
ด าเนินงาน 6 วัน  
4. เชิงงบประมาณ  
     - สามารถใช้งบประมาณจัดท าโครงการตามจ านวน 
เป้าหมาย 60,000 บาท ผลการด าเนินงาน 42,600 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ร่วมกบัโรงเรียนท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การผลิตนวัตกรรมการศึกษา (6556000024) / 200,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
โครงการที่ 16 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครู สู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบด้านวิชาชีพ (6501000014) / 382,380 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่
การสอบใบประกอบวิชาชีพคร ู

    1. เชิงปริมาณ 
-  นกัศึกษาชั้นปีที ่3 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 450 
คน 
-  นกัศึกษาและศิษย์เกา่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 
911 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาสามารถสอบผ่านการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพคร ู
-  จ านวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
    3.3 เชิงเวลา 
          3.3.1 ด าเนินการได้ตามแผนทีก่ าหนด 
    3.4 เชิงงบประมาณ 
          3.4.1 ได้รับจัดสรร 382,380.00 บาท 
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 382,380.00 บาท เบิกจ่ายจริง 
382,380.00 คงเหลือ 0 บาท  

382,380.00 382,380.00     1. การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้นักศึกษา
และผู้ปกครองไม่
มั่นใจใสมาตรการ
ของการป้องกันโรค
ดังกล่าว ท าให้
นักศึกษาไม่เข้าร่วม
กิจกรรมเท่าที่ควร 
2. สถานที่ในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ใน
กิจกรรมสรุปเนื้อหา
ตาม Test Blue 
Print วิชาชีพครู
กิจกรรมสรุปเนื้อหา
ตาม Test Blue 
Print 3 วิชา
ภาษาไทยฯ วิชา
ภาษาอังกฤษฯ 
กิจกรรมเทคนิคการ
ท าข้อสอบโดย
วิทยากรมืออาชีพ มี
การใช้ห้องประชุม
จ านวนทั้งสิ้น 6 ห้อง 
โดยมีวิทยากรจ านวน 
3 ห้องและถ่ายทอด
ออนไลน์ในระบบปิด
อีก 3 ห้อง ส่งผลให้
นักศึกษาที่ศึกษาใน
ห้องที่ถ่ายทอด
ออนไลน์ขาด

แนวทางการแก้ไข
และปรับปรุงในการ
ด าเนินกิจกรรมตร้ัง
ต่อไป 
1. ท าความเข้าใจกับ
นักศึกษาและ
ผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมในช่วงนี้ 
เนื่องจากนักศึกษา
ต้องสอบเพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูในเดือน
กุมภาพันธ์ และการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์เพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอ 
2. จัดวิทยากรทั้ง 6 
ห้อง แล้วลดเวลาใน
การอบรมลง ในกรณี
จ าเป็นต้องจัด
กิจกรรมด้วยการ
ถ่ายทอดออนไลน์ใน
ระบบปิดให้
ด าเนินการจัดหา
โทรทัศน์เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลในห้องประชุม
ที่มีขนาดใหญ่  
3. จัดท าตาราง
อาจารย์ประจ าห้อง
และส่งให้ตรวจสอบ
ก่อนออกค าสั่ง มีการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ถึง
ความส าคัญและ
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประสิทธิภาพในการ
คุมห้อง นักศึกษาไม่
สามารถรับข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
เท่าที่ควร 
3. ค าสั่งและการ
ชี้แจงบทบาทและ
หน้าที่อาจารย์ที่
ประจ าหอ้งขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมขาด
ความชัดเจน และไม่
กระจายจ านวน
อาจารย์ตามวันและ
เวลาเหมาะสม 
4. นักศึกษามีการลง
ชื่อในการเข้าร่วม
กิจกรรมแทนกัน มี
การส่งภาพคิวอาร์
โคดเพื่อเช็คจ านวน
ผ่านระบบ 
5. ขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม นักศึกษามี
แนวโน้มไม่เข้าร่วม
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น
ในช่วงวันสุดท้าย 
เนื่องจากมีความ
เหนื่อยล้า เนื่องจากมี
การด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องติดต่อกัน 17 
วัน โดยไม่มีวันหยุด 
นักศึกษามีการปล่อย
ข่าวลือเร่ืองผู้ติดเชื้อ 

หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งก่อนด าเนิน
กิจกรรมอยา่งน้อย 1 
สัปดาห ์
4. ส าหรับกิจกรรมใน
ครั้งนี้เม่ือตรวจสอบ
แล้วจะด าเนินการหกั
คะแนนความ
ประพฤตินักศึกษาทั้ง
ที่ลงชื่อแทน และ
นักศึกษาที่ให้เพื่อนลง
ชื่อแทน และการเช็ค
ชื่อนักศึกษาจะ
ด าเนินการโดยอยู่ใน
การควบคุมของ
อาจารย์ประจ าห้อง
เท่านั้น 
5. ล าดับการจัด
กิจกรรมย่อยใหม่ให้
เหมาะสม และมกีาร
เว้นวันหยุดเพือ่ให้
นักศึกษาไปทบทวน
และท าข้อสอบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง
ในบางช่วง ปรับการ
ซ้อมสอบก่อนการจัด
กิจกรรมสรุปเนื้อหา
และเทคนิคการท า
ข้อสอบ เพือ่ให้
นักเรียนรู้ระดับ
ความสามารถของ
ตนเองและกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาในวิชา
นั้นๆ 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมการเป็นผู้ก ากบัลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (ได้รับวุฒิบัตร B.T.C.)   ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู (6501000026) / 235,424 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาชพีครูมี
ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ก ากบั
ลูกเสือ 
2. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ใน
การเป็นผู้ช่วยฝกึนักเรียนเพื่ออกฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

    1. เชิงปริมาณ 
- นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู จ านวน 416 คน 
- จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูสอบผา่นการอบรมได้รับใบ
ประกาศการเป้นผู้ก ากบัลูกเสือ ร้อยละ 80  
- จ านวนหลกัสูตรระยะสั้นที่ใช้ในการฝกึอบรมพัฒนา
สมรรถนะ(ตัวชี้วัดโครงการหลัก) 
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูมีความรู้และสามารถ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือเบือ้งต้น 
3. เชิงเวลา ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 

235,424.00 235,424.00 1. ผู้เข้ารับการอบรม เกิดทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจ มั่นใจ 
สามารถน าปใช้ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนาร ีประเภที่ตนสอน
และจะน าไปสอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมและสอบผ่านได้รับใบ
ประกาศนียบัตรการเป็นผู้ก ากับลูกเสือเบื้องต้น สามารถ
น าไปใช้ในสถานศึกษาที่ตนไปฝึกปฏิบัตกิารสอนได้ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4. เชิงงบประมาณ  ได้รับจัดสรร 235,424.00 บาท เบิกจ่าย
จริง 235,424.00 คงเหลือ 0 บาท  

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ และการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับการเป็นต้นแบบสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี (65A8000001) / 150,830 บาท / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี / ไตรมาสที่ 2-3-4 
ประกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ย 4 
กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมอบรมครูพี่เล้ียง  
2. กิจกรรมสร้าง “ต้นแบบการเป็นส
ถาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู” 
3. กิจกรรมสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
4. กิจกรรมติดตามผลการน าไปใช้
ประโยชน์  
 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
สาธิตฯ ให้เป็นต้นแบบ “สถานฝกึ
ประสบการวิชาชีพครู” ที่เป็นเลิศ 
- เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การศึกษาของครูพี่เล้ียงร่วมกับ
นักศึกษาภายใต้อัตลกัษณ์ครูเพชร
นวัตกร 
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูที่ไม่มี
คุณวุฒิสาขาการศึกษา (ค.บ.) ให้มี
คุณสมบัติการเป็นครูพี่เลี้ยงตามคุรุ
สภาก าหนด 

2) เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

- โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรีเป็นต้นแบบ 
“สถานฝึกประสบการ
วิชาชีพครู” ที่เป็นเลิศ 
- นวัตกรรมทางด้าน
การศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม
สาระ (คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ) 

- บุคลากรโรงเรียนสาธิต
ฯ มีมีคุณสมบัติการเป็น

ครูพี่เล้ียง 

3) เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

- โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรีเป็นต้นแบบ
สถานฝึกประสบการ

วิชาชีพครูให้กับโรงเรียน
เครือข่าย 

- ครูพี่เล้ียงสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา
ร่วมกับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อเป็น “ครูเพชร

นวัตกร” 
- ครูมีการวางแผนพัฒนา

ตนเองสู่การมีคุณวุฒิ
สาขาการศึกษา 

4) ตัวชี้วัด เปา้หมาย และผลการด าเนินงาน 
(1)  เชิงปริมาณ 
- จ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา เป้าหมาย 3 นวัตกรรม / ผล
การด าเนินการ โรงเรียนสาธิตฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษาใน 3 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
- จ านวนโรงเรียนที่น านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน ์ 
เป้าหมาย 11 โรงเรียนเครือข่าย  
ผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 
2. โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 
3. โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 
4. โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) 
5. โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 
6. โรงเรียนบ้านท่าโล ้
7. โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 
8. โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกชา้ง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 
9. โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 
10. โรงเรียนบ้านบางแก้ว (ส านกังานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 
44) 
11. โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บ ารุง) 
ซ่ึงทั้ง 11 ได้รับนวัตกรรมทั้ง 3 ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
- จ านวนโรงเรียนที่น ารูปแบบการเป็นสถานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิตฯ ไปใช้เป็นต้นแบบ เป้าหมาย 11 
โรงเรียนเครือข่าย / ผลการด าเนินการ ทั้ง 11 โรงเรียน
เครือข่ายได้รบัเอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพ
คร ูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 – 2 ที่ทางโรงเรียน
สาธิตฯ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการบริหาร
จัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  
(2)  เชิงคุณภาพ 
- ครูมีคุณวุฒิสาขาการศึกษา (ค.บ.) เพิ่มมากขึ้น  ผลการ
ด าเนินการครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาเพิม่ขึ้น ร้อยละ 86.67 
ส่วนร้อยละ 13.33 ก าลังด าเนินการพัฒนาและมีบางส่วนมี
แนวโนว้ว่าจะเรียน ป.บัณฑิต 
- โรงเรียนที่น ารูปแบบการเป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของโรงเรียนสาธิตฯ ไปใช้เป็นต้นแบบมีนักศึกษาปฏิบัติการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการด าเนินการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก าลังอยู่ในระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จึงยังไม่สามารถรายงานผลได ้

150,830.00 94,306.50 ตามที่มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร โดย
ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
ทั้งนี้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏบิัติการสอน
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ซ่ึง
คุณสมบัติของครูพี่เล้ียงจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องได้รับการ
พัฒนาเพื่อความมปีระสิทธภิาพในการก ากับดูแลการฝึก
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษารวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิตในการเป็น “ครูเพชร
นวัตกร” ที่มีความรู้ความสามารถที่จะรว่มสร้างนวัตกรรมกับ
ครูพี่เล้ียงที่สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามสภาพ
จริงของนักเรียน และด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรีเป็นหน่วยงานในก ากับของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษา ทั้งนี้ยังเป็นสถาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผลิตนักศึกษาปฏิบัตกิารสอน
ออกมาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสถาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เกิดความเป็นเลิศอย่างมีระบบ
และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้เป็น “ต้นแบบ” ดังชื่อของ
โรงเรียนสาธิตฯ คือ การเป็นต้นแบบใหก้ับโรงเรียนในชุมชน
และท้องถิ่นได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการหล่อหลอม
นักศึกษาฝึกปฏิบัตกิารสอนให้สมกบัความเป็นครูมืออาชีพใน
อนาคต ซ่ึงจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่
ตนเองได้จัดการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 
ดังนั้นทาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ีได้
ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ด าเนินโครงการ “ยกระดับการเป็นต้นแบบ
สถานฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู” ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี โดยมีวัตถปุระสงค์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีให้
เป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูต้นแบบที่เป็นเลิศ เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูพี่เล้ียงร่วมกับ
นักศึกษาฝึกปฏิบัตกิารสอนภายใต้อัตลกัษณ์ครูเพชรนวัตกร 
และเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูที่ไม่มีคุณวุฒิสาขาการศึกษา 
(ค.บ.) ให้มีคุณสมบัติการเป็นครูพี่เลี้ยงตามคุณสมบัติที่คุรุสภา
ก าหนด 
กิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรีได้
ด าเนินการ 
1. การส่งครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ขาด

องค์ประกอบที่ส าคัญสู่การพัฒนาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การเป็น
โรงเรียนต้นแบบ “สถานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู” และสถานศึกษาผู้สร้าง
นักนวัตกร 
 

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) 
และการน าไปสูก่าร
ขยายผลในโรงเรียน
เครือข่าย เนื่องจาก
บริบทของแต่ละ
โรงเรียนมีความเป็น
เอกลักษณ ์

การขยายผลใน
โรงเรียนเครือข่าย 
เนื่องจากบริบทของ
แต่ละโรงเรียนมีความ
เป็นเอกลักษณ ์จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับ
ให้สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละ
โรงเรียน 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- นักเรียนในโรงเรียนที่น านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้
ประโยชน์มีความรู้เพิ่มขึ้น อยู่ในระหว่างการติดตามผล 
 
(3)  เชิงเวลา 
- เป้าหมาย เดือนธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565 (ไตรมาสที่ 
4) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (covid-19) ก่อนหนา้นี้ ท าให้ช่วงของการน า
นวัตกรรมไปใช้ต้องขยายเวลาออกไป ท าให้การเก็บผล
จ าเป็นต้องขยายขอบเขตออกไปจนถึงปลายเดือนกันยายน 
2565 ซ่ึงเป็นช่วงสอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 1 เพื่อดู
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ผลการเรียนหลังจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน) 
 
(4) เชิงงบประมาณ  
งบประมาณที่ได้รับ 150,830 บาท   ใชจ้่ายทั้งสิ้น 94,306.50 
บาท 

คุณวุฒิสาขาการศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรศาสตร์ และ
ศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุร ี
2. การสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น
ต้นแบบสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย 
             2.1 การแต่งตั้งคณะท างานอันประกอบไปด้วย
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นกัศึกษา
ฝึกปฏิบัติการสอนที่ส าเร็จการศึกษาและสามารถสอบบรรจุ
ข้าราชการได้ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวขอ้งทาง
การศึกษา 
             2.2 การศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (The demonstration school of Silpakorn 
University) ในรูปแบบออนไลน์ เพือ่ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
             2.3 จัดประชุมคณะท างานในการถอดบทเรียนวาง
ระบบและก าหนดรูปแบบและน ามาใช้เป็นต้นแบบสถานฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงรายละเอียดการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนตั้งแต่การรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียนและนักศึกษาปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา ตลอดจนการ
ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
             2.4 ทดลองน าเอาระบบและรูปแบบที่ก าหนด นั่น
คือคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาครั้งที่ 1 - 2 มาใช้เป็นต้นแบบสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรี) 
3. การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ตอบโจทย์ครูเพชร
นวัตกร ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตในการสร้างนวัตกรรมร่วมกับครูพี่เล้ียง น าทีมโดย
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี พัฒนานวตักรรมทางการศึกษา
ตามพันธกจิของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีที่
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาตา่งประเทศ และเทคโนโลย ีกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมถึงบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรีทุกคน จึงได้
จัดสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม
ทางการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ และนวตักรรมทางการศึกษา
ด้านคณิตศาสตร์ และน ามาทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
เหล่านี้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ได้ขอความ
ร่วมมือกับโรงเรียน จ านวน 11 โรงเรียน ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

            4.1 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 
            4.2 โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 
            4.3 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 
            4.4 โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) 
            4.5 โรงเรียนวัดหนองปรง (บญุมานุสรณ)์ 
            4.6 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 
            4.7 โรงเรียนวัดหนองแก (กลอ่มวิทยาคาร) 
            4.8 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พพิิธ
พัฒนานุเคราะห์) 
            4.9 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 
            4.10 โรงเรียนบ้านบางแก้ว (ส านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 44) 
            4.11 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บ ารุง) 
เพื่อน านวัตกรรมทางการศึกษา และรูปแบบระบบการจัดการ
สถานฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูต้นแบบไปใช้ในโรงเรียน ซ่ึง
ได้รับการตอบรับความร่วมมอืเป็นอยา่งดีจากทุกโรงเรียน 
จากนั้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้เชิญ
ตัวแทนจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 11 โรงเรียนมาเข้าร่วม
ประชุม เพื่อชี้แจงการใช้คู่มือและนวัตกรรมทางการศึกษา 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ) และรว่ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูไปดูแลในสถานศึกษา เพื่อให้เห็นถึงสภาพการ
ปฏิบัติงานสอนจริงที่เกิดขึ้น 
การติดตามผลการด าเนินงาน 
ในส่วนของการติดตามผลการด าเนินงาน ทางโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีได้ด าเนินการติดตามโรงเรียนใน
เครือข่ายเป็นระยะ ๆ โดยการสร้างกลุ่มการสนทนาใน 
application LINE เพื่อความสะดวกในการสอบถาม ตอบข้อ
สงสัย และติดตามผล โดยขอความร่วมมือโรงเรียนในเครือข่าย
ทั้ง 11 โรงเรียนในการรายงานผลการใชคู่้มือและนวัตกรรม
ทางการศึกษา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) 
กลับมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรีในช่วง
เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2565 
 
 
 
 

โครงการที่ 18 โครงการเตรียมความพรอ้มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู สู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ (6501000021) / 720,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3-4 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. โรงเรียนเครือข่ายเป็นศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
มาตรฐานของครุสภา 
2. ครูพี่เล้ียงได้รับการพัฒนาและ

    1. เชิงปริมาณ 
1) ตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 400 คน   ร้อยละ 80 
2) ครูพี่เล้ียงที่ได้รับการพัฒนา  จ านวน 20 คน ร้อยละ 100 
3) นักศึกษาวิชาชีพครู  จ านวน 600 คน ร้อยละ 80 
 

600,000.00 282,460.00 กิจกรรมแบ่งเป็น 3 กิจกรรมยอ่ย ได้แก ่กิจกรรมย่อยที ่1 : 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ (โรงเรียนเครือข่าย) 
เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกฯ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของครุสภา กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาและ

1. โรงเรียนเครือข่ายมีการปรับปรุงด้านการ
ประเมินและท าความเขา้ใจขอบข่ายการ
บริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูให้เป็นไปตามมาตรฐานคุรุสภา การ
ติดต่อประสานงานควรมีช่องทางที่

1. ปัญหาภายใน 
โครงการได้รับการ
อนุมัติและจัดสรร
นาน ท าให้ต้องเร่ง
เวลาในการจัด
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ส่งเสริมวิชาชีพครูในด้านวิชาการ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3. นักศึกษาวิชาชีพครูได้รับการ
เตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏบิัติ
วิชาชีพและการฝกึประสบการณ์เต็ม
รูป  

2. เชิงคุณภาพ 
1) ความพึงพอใจตอ่การใช้บริการศูนย์พฒันาวิชาชีพครู ระดับ
มาก 
2) ความพึงพอใจตอ่การใช้บัณฑิตระดับมาก 
 
3. เชิงเวลาสามารถใช้งบประมาณตามทีก่ าหนดไว้   บรรลุ
เป้าหมายรอ้ยละ 47.08 
 
6. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 600,000 บาท เบิกจ่ายจริง  
282,460   คงเหลือ 317,540  บาท 

ส่งเสริมวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเครือข่าย เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการของครูพี่เล้ียงในโรงเรียน
เครือข่าย กจิกรรมย่อยที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏบิัติวิชาชพีและการฝึก
ประสบการณ์เต็มรูป (นักศึกษาวิชาชีพครู) เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสูก่ารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง 3 
ในด้านของจ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมในเชิงปริมาณของกิจกรรม
ที่ 1 และกจิกรรมที่ 3 เนื่องจากติดเง่ือนไขเร่ืองเวลาและความ
เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 
100 เปอร์เซ็นต ์แต่ทั้งนี้ได้มีการประสาน เผยแพร่ข้อมูลและ
ส่งเอกสารไปยังทุกโรงเรียนแทน ตลอดจนสร้างช่องทาง
ประชาสัมพันธแ์ละติดต่อสื่อสารดว้ยระบบออนไลน์ด้วย 

หลากหลาย ทั้งแบบออนไลน์และเอกสาร
ประกอบโรงเรียนต้องการเป็นสิ่งพิมพ์
มากกว่าดิจิทัล แต่ทั้งนี้ต้องจัดเตรียมทั้ง 2 
รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับลกัษณะของ
โรงเรียนนั้นๆ 
2. ครูพี่เล้ียงได้เข้ารับการพัฒนาด้านการท า
ต าแหน่งวิชาการ ซ่ึงมีการปรับเปลีย่นเกณฑ์
การประเมิน โดยอาจารย์มหาวิทยาลยัตอ้งมี
ความรู้และท าความเข้าใจความต้องการของ
กระบวนการประเมินของครูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ได้ตามศักยภาพและเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นักศึกษาวิชาชีพครูมีการเตรียมตัวและ
จัดท าเอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน
ของคุรุสภา 
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ (โรงเรียน
เครือข่าย)  
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริม
วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเครือข่าย 
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพและการฝกึประสบการณ์เต็มรูป 
(นักศึกษาวิชาชีพครู) 

กิจกรรมเพื่อให้อยู่ใน
กรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
2. ปัญหาภายนอก
นักศึกษาและ
โรงเรียนต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ 
และมีความยืดหยุ่น
ด้านเวลา คือ จัดท า
ทั้งคู่มือ การประชุม
ชี้แจง และวิดีโอ
แนะน า เนื่องจาก
กิจกรรมมีจ านวน
มาก ไม่สามารถ
จัดสรรเวลาให้เป็นไป
ตามที่คณะท างาน
ก าหนดได้ 
3. กิจกรรมการ
พัฒนานวัตกรรมการ
วิจัย  ได้ด าเนินการ
กันเงินเหลือมปี เพื่อ
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2566  
4. กิจกรรมการ
พัฒนาฐานข้อมูลศูนย์
พัฒนาวิชาชพีครูด้าน
โรงเรียนเครือข่าย   
ได้ด าเนินการกันเงิน
เหลือมปี เพื่อ
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2566  

โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพือ่ยกระดับ คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับ ศตวรรษที่ 21   
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป (6535000006) / 120,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
                    
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีให้มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะ (6526000007) / 54,600 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทั่วไป (6535000007) / 120,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 4 การจัดหาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ส าหรับการจัดหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (65B2000010) / 340,775 บาท / ส านกังานอธกิารบดี (ศูนยพ์ัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์) / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อจัดหาชุดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ
สามารถใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุน

นักศึกษาและอาจารย์มี
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

นักศึกษาหลกัสูตรครุศา
สตรบัณฑิตมีคะแนน
ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษที่ผ่านตาม

1. เชิงปริมาณ   
1.1 จ านวนหลกัสูตร/สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
เป้าหมาย 2 หลกัสูตร/สื่อ /  ผลการด าเนินการ บรรลุ 
สามารถใช้ชุดฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอน

340,775.00 335,000.00 มีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 8 ตัวชีว้ัด
จาก 10 ตวัชี้วัดซ่ึงอยู่ระหวา่งการด าเนนิการ โดยเครื่องมือ
ดังกล่าวสามารถเกบ็ไว้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน 

การจัดหาสือ่/หลักสูตร ที่มีคุณภาพและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานทางภาษา (CEFR) 
ส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนของนักศึกษา 
นอกจากสื่อ/หลกัสูตรดังกล่าวจะสามารถ

การออกประกาศ
เกณฑ์คะแนน
ความสามารถทาง

น าผลการด าเนิน
โครงการมาปรับปรุง
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และศึกษา
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการอบรมของศูนย์พัฒนาภาษา
ในระยะยาวได ้
2. เพื่อให้บริการชุดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ
กับศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศ
สัมพันธ ์
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่
สอดคล้องกับระดับความสามารถ
พื้นฐานของตนเอง และวางแผนการ
พัฒนาทักษะของตนเองในอนาคตได้ 
4.  เพื่อให้บริการหลักสูตรระยะสั้น
แก่ นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน รวมถึง
หน่วยงาน/บุคคลภายนอก ที่สนใจ 
และน ามาซ่ึงการสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 

เกณฑ์สามารถบรรจุเป็น
ข้าราชการครูได้ 

นักศึกษาทัว่ไปมีเกณฑ์
คะแนนความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษซึ่ง

สามารถน าผลคะแนนไป
ใช้ยื่นสมัครงานและ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
อาจารย์มีผลคะแนน

ความสามาถทาง
ภาษาอังกฤษที่เป็นไป

ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน 

ตามมาตรฐาน CEFR จ านวน 8 หลักสูตร/ส่ือ ประกอบด้วย 
-หลักสูตรส าหรับการอบรม TOEIC 
-หลักสูตรส าหรับการอบรม TOEFL ITP 
-หลักสูตรส าหรับการอบรมภาษาอังกฤษระดับ A1 
-หลักสูตรส าหรับการอบรมภาษาอังกฤษระดับ A2 
-หลักสูตรส าหรับการอบรมภาษาอังกฤษระดับ B1 
-หลักสูตรส าหรับการอบรมภาษาอังกฤษระดับ B2 
-หลักสูตรส าหรับการอบรมภาษาอังกฤษระดับ C1 
-หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินการ บรรลุ มีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2 โครงการ ดังนี้ 
-การอบรม TOEIC ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
รหัส 64 จ านวน 230 คน  
-การอบรม TOEIC ส าหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น รหัส 60-61 จ านวน 40 คน 
รวม 270 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
1.3 นักศึกษาสาขาอื่นที่เข้ารว่มโครงการ เป้าหมาย ร้อยละ 50 
/ ผลการด าเนินการ บรรลุ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
2 โครงการ ดังนี้ 
-การอบรม TOEIC ส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ จ านวน 77 ราย  
-การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ านวน 30 
คน  
รวม 107 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
1.4 จ านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากปีกอ่นหน้า เปา้หมาย ร้อย
ละ 20 / ผลการด าเนินการ บรรลุ จ านวนผู้ใช้บริการที่ใช้
บริการชุดฝึกอบรม รวม 377 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 
1.5 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปกี่อนหนา้ เปา้หมาย ร้อยละ 20 
ผลการด าเนินการ 
-อยู่ในระหว่างจัดท าประกาศการเบิกจา่ย เพื่อการสร้างรายได้ 
-อยู่ระหว่างรอประกาศเกณฑ์คะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ฉบบัใหม่ 
-จ านวน License ชุดฝึกอบรมสามารถเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง
ของมหาวิทยาลยัในระยะยาวได้โดยไม่มีค่าเส่ือมราคา หากยัง
เปิดใช้ไม่ครบ 
2. เชิงคุณภาพ   
2.1 นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษที่พัฒนาสูงขึ้นอย่างน้อย 1 
ระดับ เป้าหมาย รอ้ยละ 50 / ผลการด าเนินการ บรรลุ การ
อบรม TOEIC ส าหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น รหัส 60-61 จ านวน 40 คน มีระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ที่พฒันาสูงขึ้น 1-3 ระดับ 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

รวมถึงการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดหารายได้
ให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคต ซ่ึงหน่วยงานวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
  

พัฒนาผู้เรียนแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็น
การบูรณาการศาสตร์ด้านการพัฒนาภาษา
และเทคโนโลยี ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
พัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษของตนเองได้
อย่างมีประสิทธภิาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล นับเป็นการสนับสนุน
การศึกษานอกชั้นเรียนให้แก่นักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 

ภาษาอังกฤษส าหรับ
อาจารย ์

ผลลัพธ์ที่เกิดกับ
นักศึกษาและ
บุคลากรว่าสามารถ
สอบผ่านเกณฑ์
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษได้ตาม
เป้าหมายหรือไม่ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2.2 บุคลากรสายวิชาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด เป้าหมาย รอ้ยละ 50 / ผลการ
ด าเนินการ อยู่ในระหวา่งด าเนินการเรื่องประกาศเกณฑ์
คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
2.3 นักศึกษาหลักสูตรทัว่ไปที่เข้าร่วมโครงการมีระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป เปา้หมาย ร้อยละ 20 / 
ผลการด าเนินการ บรรลุ การอบรม TOEIC ส าหรับนักศึกษา
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 60-61 จ านวน 40 
คน มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ระดับ B1 ขึ้นไป จ านวน 8 
ราย คิดเป็น ร้อยละ 20 
3. เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 4 / ผลการด าเนินการ ไตรมาส 
4 
4. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 340,775 บาท / ผลการ
ด าเนินการ 340,775 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 5 จัดหาชุดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (65B2000013) / 550,000 บาท / / ส านักงานอธกิารบด ี(ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์) / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อจัดหาชุดทดสอบวัดระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR ให้แก่นกัศึกษาและบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของศูนย์พัฒนาภาษา
และวิเทศสัมพันธ ์
2. เพื่อให้ผู้รับการทดสอบได้ทราบ
ถึงระดับทักษะภาษาอังกฤษของตน
และสามารถวางแผนในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้ 
3. เพื่อให้บริการจัดสอบวัดระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR ให้แกห่น่วยงานภายนอก หรือ
ผู้ที่สนใจ และน ามาซ่ึงการสร้าง
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ในการ
ประเมินและวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึง
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษใหแ้ก่นักศึกษาและ
บุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 

การให้บริการจัดสอบเพื่อ
วัดระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ใหแ้ก่

นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนวิชาการ 
รวมทั้งการให้บริการจัด

สอบวัดระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษใหแ้ก่

บุคคลภายนอก เพื่อการ
สรา้งรายได้ให้แก่

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ
สนับสนุนการทดสอบที่มี
ประสิทธิภาพ ได้รับการ

รับรองตาม
มาตรฐานสากล เพื่อ
ให้บริการแก่นกัศึกษา 

อาจารย์ และผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง สามารถ

น าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การวัดความสามารถใน
การเรียนการสอนของ
อาจารย์ รวมถึงการ

รายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอก ซ่ึง
เป็นผลการรายงานที่
ได้รับการยอมรับตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
นอกเหนือจากนี้ ยัง

สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยได้อกีหนึ่ง

ช่องทาง 

1. เชิงปริมาณ   
1. ข้อสอบตามแนว CEFR เป้าหมาย 3 ชุด / ผลการ
ด าเนินการ บรรลุ มีขอ้สอบตามแนว CEFR จ านวน 11 ชุด 
และสามารถใช้งานได้ถึงปี 2566 (ระยะเวลาใช้งาน 1 ปี ใช้
ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบได้ไม่จ ากัดจ านวนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด) 
 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีเข้าร่วมโครงการ (ใน
โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง) เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการ
ด าเนินการ บรรลุ นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้ารับ
การทดสอบจ านวน 407 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
7.1.3 นักศึกษาสาขาอื่นที่เข้าร่วมโครงการ (ในโครงการอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง) เป้าหมาย รอ้ยละ 50 / ผลการด าเนินการ จะ
ด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2565 (ภาคการศึกษาที่ 1/2565) 
7.1.4 จ านวนผู้ใช้บริการจากภายในหนว่ยงาน เปา้หมาย ร้อย
ละ 20 / ผลการด าเนินการ บรรลุ นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิตเข้ารับการทดสอบจ านวน 407 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100 
7.1.5 จ านวนผู้ใช้บริการจากภายนอกหน่วยงาน เปา้หมาย 
ร้อยละ 20 
-อยู่ในระหว่างจัดท าประกาศการเบิกจา่ย เพื่อการสร้างรายได ้
-อยู่ระหว่างรอประกาศเกณฑ์คะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ฉบบัใหม่ 
 
7.2 เชิงคุณภาพ   
7.2.1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 4 มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 เป้าหมาย ร้อยละ 
50 / ผลการด าเนินการ นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิตท่ี
เข้ารับการทดสอบจ านวน 367 ราย มีระดับความทาง

550,000.00 499,000.00 มีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 
และอยู่ระหวา่งด าเนินการ 8 ตวัชี้วัด โดยเครื่องมือดังกล่าว
สามารถเก็บไว้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น เพือ่การทดสอบวัดระดับทักษะ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรภายใน รวมถึงการให้บริการแก่
บุคคลภายนอกเพื่อการจัดหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลยัใน
อนาคต ซ่ึงหน่วยงานวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการอยา่งต่อเนื่อง 
  

การใช้ชุดทดสอบที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน CEFR สามารถประเมินทักษะของ
ผู้สอบเบื้องต้นก่อนเข้ารับการทดสอบตาม
มาตรฐานสากล อาทิ TOEIC TOEFL ซ่ึงมี
ค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง และยังสามารถใชชุ้ด
ทดสอบสอบวัดระดับทกัษะความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินการเรียน
การสอนในชั้นเรียน เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน นอกจากนี้
ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการหารายได้
ให้แก่มหาวิทยาลัยควบคู่กับการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

1. ความล่าช้าในการ
ประสานงาน
หน่วยงานภายในที่
เกี่ยวขอ้งและการ
ออกประกาศเกณฑ์
คะแนนความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 
2. การเปิดให้
นักศึกษาเข้ามาเรียน
ในมหาวิทยาลัย on-
site 

1. น าผลการด าเนิน
โครงการมาปรับปรุง
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และศึกษา
ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินโครงการที่เกิด
กับนักศึกษาและ
บุคลากรว่ามี
ประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด 
2. เก็บสถิติคะแนน
การสอบตาม
มาตรฐาน CEFR เพือ่
เปรียบเทียบกับผล
สอบตาม
มาตรฐานสากลอื่นๆ 
อาทิ TOEIC TOEFL 
ITP เป็นต้น 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 
7.2.2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B2 
เป้าหมาย ร้อยละ 50 / ผลการด าเนินการ นักศึกษาหลักสูตร
ครศุาสตรบัณฑิตท่ีเข้ารับการทดสอบจ านวน 39 ราย มีระดับ
ความทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B2 จ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0 
7.2.3 นักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิตช้ันปี
ที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษทีร่ะดับ B1 เป้าหมาย 
ร้อยละ 25 / ผลการด าเนินการ จะด าเนินการในเดือนสิงหาคม 
2565 (ภาคการศึกษาที ่1/2565) 
7.2.4 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีกอ่นหน้า เป้าหมาย ร้อยละ 10 / 
ผลการด าเนินการ อยู่ในระหว่างจัดท าประกาศการเบิกจ่าย 
เพื่อการสร้างรายได ้
7.3 เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 4 / ผลการด าเนินการ ไตร
มาส 4 
7.4 เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 550,000 บาท / ผลการ
ด าเนินการ 499,000 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 27.28 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษส าหรบัโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6526000008) / 50,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (6528000004) / 57,000 บาท / / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาความรูแ้ละทักษะด้านภาษาไทย และเทคโนโลยสีารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
กิจกรรมที่ 1 การจัดกจิกรรมพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICA 5 ดา้น ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาสายวิชาชพีครู แบบผสมผสาน (Blended Learning) (6566000009) / 100,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 2-3 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ICA 5 ดา้น ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) 
แก่นักศึกษาต้นแบบ 
2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาทกัษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICA 5 
ด้าน ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
แก่นักศึกษาต้นแบบ  

    1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนแผนการพัฒนาทกัษะด้านภาษาไทยและเทคโนโลยี
สารสนเทศจ าแนกตามระดับชั้น เป้าหมาย 1 แผน ผลการ
ด าเนินงาน 1 แผน บรรลุ  
-  จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 90 บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ  
-  ร้อยละการประเมินความรู้และทกัษะด้านภาษาไทยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 80 บรรลุ  
- นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ICA 5 ดา้น ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เป้าหมาย ร้อยละ 
80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80 บรรลุ  
3. เชิงเวลา  
-  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวาที่ก าหนด เป้าหมาย ร้อยละ 
80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80 บรรลุ  
4.  เชิงงบประมาณ   เป้าหมาย 100,000 บาท ผลการ
ด าเนินงาน 100,000 บาท บรรลุ  

    ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินกิจกรรม “การ
พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา แบบผสมผสาร (Blended 
Learning)” ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาความรู้และทกัษะ
ด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ (Google 
Classroom&Edpluzzle) แก่กลุ่มเป้าหมายในกิจกรรม เป็น
ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงได้รับความ
อนุเคราะห์จากแต่ละคณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาในสังกัด ชั้นปี
ที่ 2 –ชั้นปีที่ 4 เพือ่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 380 คน ในระหว่าง 
วันที่ 10 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2565 โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาการ “ผ่านกิจกรรม” ดังนี้  
1. เวลารวมในการอบรมออนไลน์ไม่น้อยกวา่ 80% (จาก4.20 
ชั่วโมง) ไม่รวมแบบทดสอบ)  
2. ท าแบบทดสอบ Posttest ได้คะแนนไม่น้อยกวา่ 60% 
(จาก 50 ข้อ) 
ในการนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าข้อมูลสรุปผล 
“ผ่านกิจกรรม” จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 82.89 และ 
“ไม่ผ่าน” จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20/63 ซ่ึงจะน า

ได้สื่อประกอบการอบรมแบบ Blended 
Learning  

ข้อมูลที่อยู ่Email ที่
ได้รับจากคณะต้น
สังกัดเพื่อใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าอบรม
มีความคลาดเคลื่อน 
ท าให้นักศึกษาบาง
กลุ่มไม่สามารถเข้าใช้
งานได้ในช่วงแรก  

ปรับระบบการสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
การสมัครด้วยตนเอง
ผ่านแบบฟอร์ม
ออนไลน์เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนในการ
สื่อสารระหวา่งผู้จัด
และผู้เข้าอบรม  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 100,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
100,000 บาท 

ข้อมูลที่ได้มาไปใช้วางแผนเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการปรับใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
และมีประสิทธภิาพในสภาวการณ์ที่โควดิแพร่ระบาด โดยสร้าง
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมใน
การน าเทคโนโลยีที่มอียู่มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิธกีาร
สอนของตนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 โดยใช้วิธกีารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended 
Learning) ให้ตอบสนองการพัฒนาทักษะของนักศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรู้และทกัษะด้านภาษาไทยที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (6527000005) / 100,000 บาท /  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
โครงการที่ 21 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก 
กิจกรรมที่ 1 School to Work (6525000024) / 98,500 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ (6501000015) / 502,980 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3   
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อยกระดับการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
โดยใช้ PB และการส่งเสริมคุณธรรม 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์  
    1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อหรือ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning โดยใช้ PB 
และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาด
เล็กในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ ์
    1.3 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาสาขา
วิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการได้น า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสมถรรนะวิ
ชาชีพครู  
    1.4 เพื่อบูรณาการการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning โดยใช้ 
PB และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียน
ขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
    โรงเรียนที่เข้าร่วมในการพัฒนา
ด้าน Active Learning โดยใช้ PB 
และ ส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 40  

    1.เชิงปริมาณ 
-  จ านวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 41 โรงเรียน 
- บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทกัษะการ
สอนแบบ Active Learning ร้อยละ 80 
-  จ านวนสือ่ที่ได้จาการอบรม จ านวน 40 สื่อ 
-  รายวิชาที่บูรณาการ 1/โครงการ (SCD) โดยมีนักศึกษาเข้า
ร่วม 3 รายวิชา 
- จ านวนนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากสื่อส่งเสริมคุณธรรม 
600 คน 
-  นกัศึกษาสาขาวิชาชีพครู จ านวน 100 คน 
-  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 41 ฉบับ 
2. เชิงคุณภาพ 
-  มหาวิทยาลยัได้เครือข่ายร่วมพัฒนาจากครูในโรงเรียน
เครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ ์เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 20 
3. เชิงเวลา 
-  ด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนด ไตรมาส 2 
4. เชิงงบประมาณ ได้รับจัดสรร 502,980 บาท เบิกจ่ายจริง 
252,224 คงเหลือ 250,750 บาท 

    1) วิธีด าเนินโครงการ 
    1.1 ติดต่อประสานงานโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาด
เล็ก 
    1.2 จัดท าบันทกึข้อตกลงความรว่มมือระหวา่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรีและประคีรีขันธ ์ศึกษาธิการจังหวัด กับ
ส านักงานการประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
และประคีรีขันธ์ และกองก ากบัต ารวจตระเวนชายแดน  
    1.3 จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
โดยใช้ PB และการส่งเสริมคุณธรรม ให้ครูโรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนขนาดเล็ก  
    1.4 จัดอบรมการใช้เครื่องมือและการออกแบบส าหรับการ
จัดท าสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
โดยใช้ PB และการส่งเสริมคุณธรรม ให้ครูโรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
    1.5 ติดตามการใช้สื่อ การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อในโรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
    1.6 ประกวดสื่อสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning โดยใช ้PB และการส่งเสริมคุณธรรม 
    1.7 รายงานผลการใช้สื่อในโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียน
ขนาดเล็ก 
    1.8 รายงานผลการจัดโครงการ   
2) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    2.1 เพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียน
เครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ ์

ในการจัดท าบันทกึข้อตกลงความรว่มมอื ได้
จักท ารวมกับจ านวน 51 หน่วยงาน โดยมี
หน่วยงานหลักประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี คณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 และเขต 2  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัฐยมศึกษา
เพชรบุร ีและ กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 14  โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน  41 โรงเรียน  

 

1. สถานที่ในการจัด
กิจกรรมมีขนาดไม่
เพียงพอต่อจ านวนผู้
เข้าอบรม ในส่วนที่
เกี่ยวกบัจอฉายภาพ
ค่อนข้างมีขนาดเล็ก
ท าให้มองไม่ชัดเจน 
และสีเพี้ยนไปบ้างท า
ให้มีผลต่อการสื่อสาร
ควรตรวจเช็คให้
เรียบร้อย  
2. ควรให้ครูแต่ละ
โรงเรียนจับคู่ในการ
ท างานเพื่อช่วยเหลือ
กัน เนื่องจากครูบาง
ท่านอาจท าตามไม่ทัน 
การน าเสนอเร็วไป
และควรมีผู้ช่วย
วิทยากรในการ
ช่วยเหลือผู้เข้าอบรม  
3. ขอบคุณค่ะที่มีการ
จัดอบรมให้ครูได้
พัฒนาประสบการ
ด้านการท าสื่อและ
อยากให้มีการจัด
กิจกรรมดีๆ แบบนี้
ขึ้นอีกเพื่อให้ครูได้
พัฒนาความสามารถ
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

    2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อหรือนวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้แบบ Active Learning และการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
    2.3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถสามารถด ารงตน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
    2.4 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาชพีครูที่เข้าร่วมโครงการ
ได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะตามวิชาชพีครู 
    2.5 เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับโครงการ
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ
การส่งเสริมคุณธรรม ในโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ ์ 

ยิ่งขึ้นไปค่ะ และควร
ใช้เวลา  2  คืน  3  
วัน 
   

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6501000027) / 411,010 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ให้สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการใช้สื่อการสอน 
3. เพื่อพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน ์
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
4. เพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณภาพและคุณธรรม  

    1. เชิงปริมาณ 
-  จ านวนชุดสื่อการสอน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ใน
การสอน จ านวน 1 ชุดสื่อการสอน 
-  จ านวนชุดสื่อการสอน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขยีนได้ที่ใช้
ในการสอน จ านวน 1 ชุดสื่อการสอน 
-  ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาในการใช้ชดุสื่อการสอน จ านวน 
60 คน 
-  นกัเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากสื่อส่งเสริมการอ่านการเขียน 
จ านวน 100 คน 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 
80 
2. เชิงคุณภาพ 
- จ านวนกจิกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของโรงเรียนเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้หลังได้รัการพัฒนา 4 
กิจกรรม 
-  ระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โดยรวมทั้ง 4 โรงเรียน ค่าเฉลีย่ 3.5      
3. เชิงเวลา  ด าเนินการได้ตามแผนทีก่ าหนด0 
4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร 411,010.00 บาท เบิกจ่ายจริง 
153,762.64  

411,010.00 153,762.64 1. นักเรียนของโรงเรียนที่ร่วมโครงการมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการใช้และการออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน และสื่อการสอน 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมกายภาพ ภมูิทัศน์ ที่เอื้อต่อการ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
4. โรงเรียได้รับการส่งเสริมต้นแบบด้านคุณภาพและคุณธรรม 

  

 

  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(65A2000004) / 162,800 บาท / ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 4 
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุด และ
สภาพแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของคร ูนักเรียน โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย
ขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ ์
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
สื่อการเรียนรู้ เพื่อการอา่น เขียนได้ 
แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
โรงเรียนกองทุนการศึกษา และ

    5.1 เชิงปริมาณ (1) จ านวนโรงเรียนเครือข่ายที่เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 5 โรงเรียน /โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา  
1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 11 โรงเรียน  
2) โรงเรียนกองทุน จ านวน 1 โรงเรียน  
3) โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 4 โรงเรียน  
เป้าหมาย 5 โรงเรียน  
ผลการด าเนินการ มกีารด าเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทนุเพื่อการศึกษาและ
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่  
   1) โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก ่
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย และโรงเรียนบ้านแม่คะเมย (ไม่ได้

162,800.00 162,800.00 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่าน
นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุน
เพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบรุี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์มีกจิกรรม มีกจิกรรมยอ่ย จ านวน 3 กจิกรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย
ขนาดเล็ก 2) กจิกรรม การอบรมส่งเสริมการอ่านและความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม และ 3) กิจกรรม การประกวดกจิกรรม
ห้องสมุด โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 โรงเรียน 
ดังนี้  
1) โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่  

1. บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ของแต่ละโรงเรียนมี
การปรับเปลี่ยนบอ่ย
หรือขาดความ
ต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน จึงท า
ให้ผลการด าเนินงาน 
ขาดความต่อเนื่อง 
2. มีการปรับ
งบประมาณให้มีการ
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

อยู่ในโครงการ) 
   2) เครือข่ายขนาดเล็ก 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนโป่งสลอด 
โรงเรียนบ้านหนองโสนและโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย    
5.1 เชิงปริมาณ (2) นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากสื่อส่งเสริม
การอ่าน ออกเขียนได้  
เป้าหมาย 100 คน  
ผลการด าเนินการ นกัเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากสื่อส่งเสริม
การอ่าน ออกเขียนได้ จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 129 คน 
ดังนี้  
   1) โรงเรียนบ้านดอนขุนหว้ย จ านวน 36  คน 
   2) โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จ านวน 30 คน 
   3) โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย จ านวน 37  คน 
   4) โรงเรียนบ้านหนองโสน จ านวน 26  คน  
5.1 เชิงปริมาณ (3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย 4 กจิกรรม  
ด าเนินการ จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่  
  1) กจิกรรม Upcycling Paper Art ชดุ “ป๊อบอพัสัตว์พูด” 
   2) กิจกรรม Upcycling Paper Art ชุด “บ้านต้นไม้” 
   3) กิจกรรมสิ่งแวดล้อมเร่ือง อาร์ตมาเช่   
   4) กิจกรรมสิ่งแวดล้อมเรื่อง การแยกขยะ 
5.1 เชิงปริมาณ (4) จ านวนรายวิชาที่บรูณาการร่วมกับ
โครงการ  
เป้าหมาย 3 รายวิชา  
ผลการด าเนินการ จ านวนรายวิชาที่บูรณาการร่วมกบัโครงการ 
5 รายวิชา ได้แก ่ 
   1) การจัดและบริหารหอ้งสมุดประชาชนและห้องสมุด
โรงเรียน 
    2) การจัดและบริหารสถาบันบรกิารสารสนเทศ 
    3) เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
    4) ห้องสมุดดิจิทัล 
    5) แหล่งสารสนเทศ  
5.1 เชิงปริมาณ (5) จ านวนนักศึกษาเขา้ร่วมรายวิชาที่บูรณา
การร่วมกับโครงการ  
เป้าหมาย 10 คน  
ผลการด าเนินการ จ านวนนักศึกษาเข้ารว่มรายวิชาที่บูรณา
การร่วมกับโครงการ จ านวน 28 คน มีรายชื่อดังนี ้
1. นางสาวชลิดา โชติพันธ ์
2. นางสาวฐานิกา สาพิมพ ์
3. นางสาวนิภาพรรณ อยูพ่งษ์สันต์ 
4. นางสาวพัชรพร แต้มริด 
5. นางสาววัลภา ลขิขิต 
6. นางสาวอาภัสรา อ าภัยรัตน์  
7. นางสาวอารยา ทัศนบรรจง  

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อ าเภอชะอ า และโรงเรียนบ้านแม่
คะเมย อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
2) โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนโป่งสลอด โรงเรียนบ้านหนองโสนและโรงเรียนวัดโพธิ์
ลอย อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบุร ี
ซ่ึงมีการลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดมีดังนี้  
1. ลงพื้นที่ปฏิบัติจัดห้องสมุด  
2. ท าความสะอาดห้องและอุปกรณ์ต่างๆ  
3. คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่  สื่อ อุปกรณ์  
4. จัดแบ่งมุมต่างๆ เช่น มุมหนังสือราชวงศ์ มุมสมเด็จพระเทพ
ฯ มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสือเยาวชน หนังสือนวนิยาย มุม
อาเซียน เป็นต้น   
5. รวบรวม และจัดท าบญัชีรายชือ่สื่อ  
6. ท าโปสเตอร์ สื่อภาพตา่งๆ ค าขวญั ตกแต่งมุมตกแต่งห้อง  
7. ให้ความรู้ กฏ กติกาตา่งๆ ในการใชห้้องสมุด และการดูแล
รักษาหนังสือให้กบัน้องๆ ยวุบรรณารักษ์และคุณครู
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานห้องสมุด 
8. การอบรมความรูก้ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส ารวจ ประเมิน 
ติดตาม ทุกๆ ปี ให้มี
การต่อเนื่อง จะได้
ทราบถึงปัญหา/แก้ไข
ได้ในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

8. นายฉัตรชัย กลิ่นหอม 
9. นายไชยยา รักมิตร 
10. นายพลากร ชูช่อเกต 
11. นายรัชชานนท์ ปานอินทร ์
12. นางสาวกมลวรรณ เลาหวัฒนภิญโญ 
13. นางสาวกรรณิกา นิ่มละออง 
14. นางสาวกัญญานัฐ โพธิ์กลาง 
15. นางสาวกัลยาณี บุตรนุ้ย 
16. นางสาวฐิตาพร ใช้ด ี
17. นางสาวเนตรนภัส กิมสงวน 
18. นางสาวพัณณิตา เสือนาค 
19. นางสาวเมสินี  วงษว์รรณ 
20. นางสาววณิษา  วรสิงห์ 
21. นางสาวอภิชญา เดชกุลรัมย์ 
22. นางสาวอรว ีเทพบุตร 
23. นางสาวอวิดา  โกฏ ิ
24. นายณัฐนันทน์  ตรีทานนท ์
25. นายธนกฤต พุ่มไสว 
26. นายธนภูมิ ขาวสว่าง 
27. นายพีรวรรธน ์ กิตติสงคราม 
28. นายสาธิต แย้มกลัด  
 
5.2 เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจการด าเนินกจิกรรม  
เป้าหมาย ร้อยละ 80  
ผลการด าเนินการ มจีัดท าแบบประเมินโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดในครั้งนี้จ านวน 4 
โรงเรียน ประกอบดว้ย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จ านวน 129 
คน มีความพึงพอใจโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.81 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด   
 
5.3 เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการด าเนินการ ไตรมาส 
3   
 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนทกัษะด้านภาษาไทยของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6527000006) / 356,090 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวจิัยและพัฒนานวตักรรม 
โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจยัและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจยัทุกระดับ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารงานวจิยั และคลินิกวิจยั (6598000004) / 199,800 / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2-3-4 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจยั 
และเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะ
นักวิจยัทุกระดับ 

    1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านการวจิัยที่ท าหนา้ที่เป็นที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาชุดวิจยัเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก เปา้หมาย 3 คน / ผลการด าเนินการ บรรล ุ

199,800.00 134,532.64 1)  มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านการวิจยัที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาชุดวิจยัเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. สวก. 
และภาคเอกชน 

การพัฒนาขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของเครือข่ายความรว่มมือในทุกภาคส่วน  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- จ านวนหนว่ยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความ
ร่วมมือในการพัฒนางานวิจยัหรือชุดวิจยัแบบ Matching 
Fund เป้าหมาย 5 ชุด  / ผลการด าเนินการ บรรล ุ
- จ านวนข้อเสนอโครงการวิจยัแบบชุดวจิัยเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป้าหมาย 5 ชุด  / ผลการ
ด าเนินการ บรรลุ  
- จ านวนข้อเสนอโครงการวิจยัแบบเดี่ยวเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป้าหมาย 40 โครงการ  / 
ผลการด าเนินการ บรรลุ 
- ระดับผลสัมฤทธิก์ารบริหารงานวิจยั เป้าหมาย ร้อยละ 5 / 
ผลการด าเนินการ บรรลุ  
2. เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 4  / ผลการด าเนินการ บรรลุ 
3. เชิงงบประมาณ 199,800.00 บาท / ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 62.05 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100.00 
4. งบประมาณได้รับจัดสรร 199,800 บาท เบิกจา่ยจริง 
134,532.64 บาท 

2) มีหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรว่มมือ 
ในการพัฒนางานวจิัยหรอืชุดวิจยัแบบ Matching Fund ใน
แผนงาน Food Valley 65 ได้แก ่สวก. และผู้ประกอบการ  
3) มีจ านวนข้อเสนอโครงการวจิัยแบบชดุวิจัยเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้ วช. มุ่งเป้า (ปี 66) 6 
ชุดโครงการ, สวก. ชุด Gastronomy 1 ชุดโครงการ/ Food 
Valley 1 ชุดโครงการ /Safe park 1 ชดุโครงการ, กองทุน 
ววน. 8 ชุดโครงการ รวมทั้งหมดจ านวน 17 ชุดโครงการ  
4) มีจ านวนข้อเสนอโครงการวจิัยแบบเด่ียวเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก วช. มุ่งเป้า (ปี 66) 13 
โครงการ และกองทุน ววน. 46 โครงการ รวมทั้งสิ้น 59 
โครงการ 
5) ระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานวจิัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
SD. เท่ากับ .753 อยู่ในระดับดีมาก 

โครงการที่ 23 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 1 รว่มงานมหกรรมงานวจิัยแห่งชาติ ปี 2564 (6598000003) / 217,800 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม /ไตรมาสที่ 1 
เพื่อน าเสนอผลงานวิจยั เร่ือง “การ
จัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร 
(Farmer Academy) ตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น” ในรูปแบบนิทรรศการ 
ขนาด 4.5 x 4.5 เมตร 

    1. เชิงปริมาณ 
1) จ านวนผู้เขา้ร่วมชมนิทรรศการ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ
ออนไซต ์ 500 คน /  บรรลุ 
2) จ านวนองค์ความรู้จากงานวิจยัที่เผยแพร่ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าและหรือมูลค่าต่อชุมชน 1 
ประเด็น / บรรลุ 
 
2. เชิงคุณภาพ 
1) ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป / 
บรรลุ 
2) ผู้ชมนิทรรศการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
นิทรรศการที่น าเสนอ ร้อยละ 80 / บรรล ุ
3) เกิดการจัดการความรู้จากงานวิจัย 1 ประเด็น / บรรลุ 
 
3. เชิงเวลา วันที่  20 – 26 พฤศจกิายน 2564 / บรรลุ 
 
4. เชิงงบประมาณ 217,800.00 บาท / บรรลุ 

217,800.00 208,900.00 1) ได้เผยแพร่ผลการวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าและหรือมูลค่าต่อ
ชุมชน 
2) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานและขยายผลเพื่อต่อ
ยอดการศึกษาวจิัย และการท าการเกษตรตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  
3) เกิดการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน ์เพื่อตอบโจทย์ทา้ทาย
ของสังคมและสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานใน
ภาพรวม 

การท าการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎใีหม่
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  

    

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องนักวจิัยดีเด่น (6598000005) / 56,700 บาท /  สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม /ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการวารสาร PBRU Science Journal (6556000016) / 50,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2-3-4 
การบริหารจัดการวารสาร PBRU 
Science Journal 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1) เพื่อให้นักวจิัยได้มีโอกาสเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน

ท าการเผยแพร่บทความ
จ านวน 16 เร่ือง/รอบปี                 

. 

เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในบทความ และ

การน าบทความที่
เผยแพร่ไปใช้ในการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการของ

1. เชิงปริมาณ  
1.1 จ านวนบทความวจิัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ถูก
เผยแพรระดับชาติ เปา้หมาย 2 เร่ือง อยู่ระหวา่งติดตามผล 
1.2 จ านวนบทความวจิัยที่มีค่า h-index = 3 เป้าหมาย 2 
เร่ือง อยู่ระหวา่งติดตามผล 

25,000.00 20,500.00 สถานะของกจิกรรม - ระหว่างด าเนินการ  
ลักษณะกิจกรรม - เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจยั บทความ
วิชาการ บทความปริทัศน์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และประกาศ กพอ. เร่ือง
หลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

บูรณาการกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอน  
1) รายวิชา สัตววิทยา (4032401) จ านวน
นักศึกษา 65 คน 
 

1) จ านวนบทความมี
ให้เลือกไม่มากนัก 
ทางกองบรรณาธิการ
ท างานค่อนข้างหนัก
ในการพยายามให้

1) วารสารจ าเป็นต้อง
เลือกคุณภาพเพื่อให้
วารสาร PBRU 
Science Journal 
คงอยู่ใน TCI ฐาน 2 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ระดับชาต ิ
2) สนับสนุนกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษา ดา้นการเผยแพร่
ผลงานวิชาการและผลงานวิจยัของ
บุคลากร โดยเป็นแหล่งเผยแพร่ที่มี
คุณภาพ 

อาจารย์ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั       

2. เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจต่อวารสารวิทยาศาสตร์ฯ 
ระดับ 4 อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
3. เชิงเวลา ไตรมาส 4 / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 
4. เชิงงบประมาณ 25,000 บาท  / 20,500 บาท 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2564 และ สร้างโอกาสในการผลิตผลงานวิจัย และผลงาน
วิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และนักวจิัยทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลยั  

บทความหนึ่งๆ ได้รับ
การตีพิมพ์ แต่ทั้งนี้
ต้องได้คุณภาพ
บทความของวารสาร 
PBRU Science 
Journal ซ่ึงส่งผลต่อ
การน าวารสาร สู่ TCI 
ฐาน 1   
2) จากปญัหาขอ้ที่ 1 
หากวารสารเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายในการ
พิจารณาบทความ
อาจท าใหจ้ านวน
บทความน้อยลง 

หรือก้าวสู่ TCI ฐาน 1 
2) ในเวลาอันใกล้นี้
วารสารขอด าเนินการ
โดยยังไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายในการ
พิจารณาบทความ  

กิจกรรมที่ 4 วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ (6525000021) / 50,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
                    
กิจกรรมที่ 5 จัดท าวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี (6592000019) / 75,000 บาท / ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ไตรมาสที่ 2-3 
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
1.1 สร้างโอกาสทางการผลิต
บทความของนักศึกษา อาจารย์และ
นักวิจยัทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
1.2 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
บทความของนักศึกษา อาจารย์และ
นักวิจยัทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
1.3 เพิ่มศักยภาพของการเป็น
สถาบันการศึกษาด้านการผลิต
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจยัที่มี
คุณภาพได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

    1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนของบทความวจิัยและบทความวิชาการเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ จ านวน 25 บทความ ผลการด าเนินงาน 
15 บทความ 
- จ านวนเล่มที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่/ป ีจ านวน 2 เล่ม ผลการ
ด าเนินงาน 1 เล่ม 
2. เชิงคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจตอ่การให้บริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เท่ากับ 3.51 ผล
การด าเนินงาน 3.51  
3. เชิงเวลา กิจกรรมการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตร
มาส 2-3 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 
4. เชิงงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 75,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 55,000 บาท 
 

75,000.00 55,000.00 1. ด าเนินการจัดท าวารสารเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว 1 ฉบับ จ านวน
บทความ 15 เร่ือง  
2. ด าเนินการวารสารในฉบับต่อไป โดยส่งประเมินเรียบร้อย
แล้ว จ านวน 15 เร่ือง ยังรวบรวมเอกสารเพื่อการเบิกจา่ย และ
ติดตามรวบรวมเพื่อจัดท าเล่มฉบับสมบรูณ์  

กระบวนการเขียนบทความวจิัย และ
บทความวิชาการ 

จ านวนบทความที่ส่ง
เข้ามามีจ านวนมาก 
ทั้งบรรณาธิการและ
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร
ต้องด าเนินการให้ทัน
ต่อระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

  

โครงการที่ 24 โครงการพัฒนางานวจิัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าและหรือมูลค่าจากงานวิจยัและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานวจิัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าและจดทรัพย์สินทางปญัญา (6598000006) / 299,700 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2-3 
1) เพื่อน าผลงานวิจยัหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือ
วรรณกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชน  
2) เพื่อน าผลงานวิจยัหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือ
วรรณกรรมไปจดทะเบียนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา  

    1. เชิงปริมาณ 
- ระดับผลกระทบของชุมชนที่น างานวจิยัหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือวรรณกรรมไปใช้ประโยชน์
ด้านการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า เปา้หมาย ระดับ 4.00 / ผลการ
ด าเนินการ บรรล ุ
- สัดส่วนงานวจิัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
หรือวรรณกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพือ่เพิ่มคุณค่าและหรือ
มูลค่าต่อชุมชน : มหาวิทยาลัย เป้าหมาย 6:4 / ผลการ
ด าเนนิการ ไม่บรรลุ 
- จ านวนชิ้นงานที่ได้จากผลงานวิจยัหรอืนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

299,700.00 232,970.00 1) ระดับผลกระทบของชุมชนที่น างานวจิัยหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือวรรณกรรมไปใช้ประโยชน์
ด้านการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า เท่ากับระดับ 4 
2) สัดส่วนงานวิจยัหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์หรือวรรณกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่า
และหรือมูลค่าต่อชุมชน : มหาวิทยาลัย เท่ากับ 6:4 
3) จ านวนชิ้นงานที่ได้จากผลงานวจิัยหรอืนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา จ านวน 2 ชิ้น   
4) จ านวนงานวิจยัหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองาน

การน าผลงานวจิัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์หรือวรรณกรรมไปใช้
ประโยชน์ และการจดทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานที่ได้จากงานวิจยั  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

หรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
เป้าหมาย 30 ชิ้น / ผลการด าเนินการ ไม่บรรลุ 
- จ านวนงานวจิัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
เป้าหมาย 50 ชิ้น / ผลการด าเนินการ ไม่บรรลุ 
 
3. เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 1 - 4 / ผลการด าเนินการ 
บรรลุ 
4. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 299,700.00 บาท / ผลการ
ด าเนินการ ร้อยละ 77.73 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 66.67 
5. งบประมาณได้รับจัดสรร 299,700.00 บาท เบิกจ่ายจริง 
232,970.00 บาท คงเหลือ 66,730.00 บาท 

สร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา จ านวน 21 ชิ้น 

โครงการที่ 25 โครงการจัดหารายได้จากงานวิจยัและนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดหารายได้จากงานวิจยัและนวัตกรรม / 166,500 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักวิจยัแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจยัจากภายนอก  

    1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงินรายได้จากงานวิจยัหรือนวตักรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก เปา้หมาย 25 ลา้นบาท / ผลการด าเนินการ ไม่บรรลุ 
- จ านวนเงินรายได้จากการน านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือองค์
ความรู้หรืองานสร้างสรรค์จากงานวจิัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 
เป้าหมาย 10 ล้านบาท / ผลการด าเนินการ ไม่บรรลุ 
2. เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 1 - 4 / ผลการด าเนินการ 
บรรลุ 
3. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 166,500.00 บาท / ผลการ
ด าเนินการ ร้อยละ 20.54 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 25.00 
 
4. งบประมาณได้รับจัดสรร 166,500.00 บาท เบิกจ่ายจริง 
34,198.00 บาท คงเหลือ 132,302.00 บาท 

166,500.00 34,198.00 1) จ านวนเงินรายได้จากงานวจิัยหรือนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก จ านวน 12.938 ล้านบาท 

การน านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้
หรืองานสร้างสรรค์จากงานวิจยัไปสู่เชิง
พาณิชย์  

การน านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรือองค์
ความรู้หรืองาน
สร้างสรรค์จาก
งานวิจัยไปสู่เชิง
พาณิชย์ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทกุ
ภาคส่วน และมีระบบ
และกลไกรองรับ
สนับสนุน 

  

กิจกรรมที่ 2 การวจิัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (6598000008) / 549,400 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2-3-4  
                    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทอ้งถิ่น 
โครงการที่ 27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสนับสนุนทอ่งเที่ยว อาหาร สุขภาพ และสินค้า OTOP เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนบา้นพุเข็ม ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี (6556000013) / 300,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2-3-4 
โครงการการพัฒนาสนับสนุน
ท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ และ
สินค้า OTOP เพื่อยกระดับรายได้
ชุมชนบ้านแม่คะเมยและชุมชนบ้าน
พุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนใน
ชุมชนบ้านแม่คะเมย และชุมชนบา้น

1. องค์ความรู้เรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. องค์ความรู้เรื่องการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

1. รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ 

2. บุคลากรภายนอกรูจ้ัก
สถานที่ท่องเท่ียวเพิ่มมาก

ขึ้น 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 จ านวนครัวเรือนเป้าหมายที่เขา้ร่วมกิจกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 15 ครัวเรือน 
1.2 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชน ผลการด าเนินงาน 2 รายวิชา 
- รหัสวิชา 4093134 การพัฒนาผลิตภณัฑ์และต ารับอาหาร 
- รหัสวิชา 8033201 ธุรกิจสปากับการประยุกต์ใช้ในงาน
แพทย์แผนไทย 

300,000.00 62,235.00 สถานะของกจิกรรม  - ระหว่างด าเนินการ  
ลักษณะกิจกรรม 
1. การพัฒนาสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการ
วิเคราะห์ทางโภชนาการ 
3. การสนับสนุนด้านสุขภาพ 
4. การพัฒนาสนับสนุนด้านสินค้า OTOP เป็นของที่ระลึกของ
ชุมชน 

องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. ชุมชน/องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
1.1) ชื่อชุมชน/องค์กร อบต.ต าบลแก่ง
กระจาน ต าบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 
1.2) ชื่อชุมชน/องค์กร พัฒนาชุมชน ต าบล

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 
COVID-19 ท าให้
ก าหนดการจัด
กิจกรรม  บาง
กิจกรรมออกไปเพื่อ
ป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อ

ควรอนุมัติกิจกรรม
ภายในไตรมาสแรก 
เพื่อการด าเนินงานจะ
ได้มีเวลาการลงพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

พุบอน 
2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
ประชาสัมพันธ์ทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น 
3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ 
และวิเคราะห์ทางโภชนาการ 
สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ชุมชนบ้านพุบอน 
4. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพชุมชนบ้าน
แม่คะเมย และชุมชนบ้านพุบอน ให้
มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง การรักษา
สุขภาพอย่างถกูวธิี และสร้างรายได้
ให้กับชุมชนบ้านแม่คะเมยและ
ชุมชนบ้านพุบอน 
5. เพื่อพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP พร้อมขึ้นทะเบียนเป็น
สินค้า OTOP และเพือ่เป็นของที่
ระลึกให้กับนักทอ่งเที่ยวและเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชนบ้านพุบอน 

 
2. เชิงคุณภาพ ชุมชนในครัวเรือนได้รับความรู้ในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ร้อยละ 80 
3. เชิงเวลา โครงการส าเร็จตามก าหนดเวลา ไตรมาส 2 

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 
 
2.ผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ 
ร่วมกับการเรียนการสอน/งานวิจยั 
2.1) ชื่อองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และต ารับอาหาร 
2.2) ชื่อองค์ความรู้ ธุรกิจสปากบัการ
ประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผนไทย 
 
3. ร่วมกับชุมชน 
3.1) ชื่อผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ การท าน้ ามัน
นวดจากธรรมชาติ จ านวน 100 ชิ้น มูลค่า
การจ าหน่วย/ชิ้น89 บาท 
3.2) ชื่อผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลากระมังยอ และการท า
ลูกชิ้นปลา จ านวน 1,000ชิ้น มูลค่าการจ า
หน่วย/ชิ้น 35 บาท 
 
4. บูรณาการกิจกรรมร่วมกับการเรียนการ
สอน  
4.1) รหัสวิชา 4093134 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และต ารับอาหาร 
4.2) รหัสวิชา 8033201 ธุรกิจสปากับการ
ประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผนไทย 
 
5. บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจยั 
5.1) งานวิจัยเร่ือง “ความหลากหลายของ
พันธุ์ปลาในอา่งเก็บน้ าเขื่อนแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุร ี 
(Fish Variation of Kaeng Krachan 
Basin in Phetchaburi Province)” อ.ดร.
ประดิพันธ์ ทองแถม    ณ อยธุยา (หวัหน้า
โครงการวิจัย) เพื่อเก็บขอ้มูลพันธุแ์ละศึกษา
ความหลากหลายของปลาในอา่งเก็บน้ า
เขื่อนแก่งกระจาน  
5.2) งานวิจัยเร่ือง “ การพัฒนาผลิตภณัฑ์
ปลากระมังแผ่นอบกรอบเสริมแคลเซียม”อ.
ศจีมาศ นันตสุคนธ์ (หวัหน้าโครงการวิจยั) 
เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการผลิตปลาแผ่น
เพื่อศึกษาและพัฒนาการผลิตปลากระมงั
แผ่นอบกรอบเสริมแคลเซียม และเพือ่ศึกษา

ไวรัสโคโรนา COVID-
19 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์
ปลากระมังแผ่นอบกรอบเสริมแคลเซียม 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางด้านเกษตรและเส้นทางท่องเท่ียวสวนเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดบัรายได้ใหก้ับชุมชนบ้านหนองน้ าด า ต าบลหว้ยแมเ่พรียง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (6556000023) /  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2-3-4 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1) เพื่อพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เห็ด (1. น้ าพริกเห็ดหยอง 2. 
ทองม้วนเห็ด 3.เห็ดสามรส) บรรจุ
ภัณฑ์ สนับสนุนสินค้า OTOP ให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานอย.   
2) เพื่อจัดท าแปลงสาธิตการปลูก
กาแฟแบบอินทรยี์จากวัสดุเหลือใช้
ของชุมชน เช่น วัสดุเหลือใช้จากการ
เพาะเห็ด (กอ้นเห็ด) ให้เกิดเป็น
แหล่งเรียนรู้  
3) เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
บ้านหนองน้ าด า การพัฒนา
มัคคุเทศก์ (กลุ่มเยาวชนรักบา้นเกิด
หนองน้ าด า) การประชาสัมพันธ ์
และการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว  
4) เพื่อส่งเสริมการจัดจ าหนา่ยสินค้า
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้
หลากหลาย สะอาด ได้มาตรฐาน 
ช่วยให้เกิดรายได้ในครัวเรือนและ
ชุมชนเพิ่มสูงขึ้น 

องค์ความรู้ด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด (1. 

น้ าพริกเห็ดหยอง 2. 
ทองม้วนเห็ด 3.เห็ด

สามรส) ขั้นตอนการปลูก
กาแฟแบบอินทรยี์จาก
วัสดุเหลือใช้ของชุมชน 

เช่น วัสดุเหลือใช้จากการ
เพาะเห็ด (กอ้นเห็ด) และ
รูปแบบการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว โดยการ
ประชาสัมพันธ ์และการ
จัดท าเส้นทางท่องเที่ยว
ของชุมชนในรูปแบบสื่อ

ออนไลน์ คลิปวิดีโอ 
แพลตฟอร์มต่าง ๆ  

 ชุมชนได้รับการพัฒนา
และยกระดบัมาตรฐาน
ผลผลิตทางด้านเกษตร 
ได้ผลิตภัณฑ์จุดเด่นของ
ชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
จากเห็ด (1. น้ าพริกเห็ด
หยอง 2. ทองม้วนเห็ด 3.
เห็ดสามรส) ได้รูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ เกิดเครือข่าย
องค์กรที่เข้ามาสนับสนุน
สินค้า OTOP และได้รับ
การรับรองมาตรฐานอย. 
นอกจากนี้ชุมชนมีแปลง
สาธิตต้นแบบการปลูก
กาแฟอินทรีย์ในชุมชน 
เกิดเป็นต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านเกษตร

ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ
เกิดเส้นทางท่องเที่ยว
สวนเกษตร เป็นที่รู้จัก

มากขึ้น ท าให้สามารถจัด
จ าหน่ายสินค้าเกษตร
ชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้

สามารถยกระดับรายได้ที่
สูงขึ้น  

            

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติและยกระดับรายได้ชุมชนบ้านสระและชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (6501000024) / 279,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
1) เพื่อยกระดบัรายได้ชุมชนบ้าน
สระและชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
2) เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ ทั้งส้ิน 
4 ฐาน ได้แก่ 1. วิถีคนกับวัว 2. ใส้
เดือน 3. เกษตรอินทรี และ 4. ฐาน
การเลี้ยงจิ้งหรีด 
3) เพื่อพัฒนาหมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ชุมชนบ้านสระ-
ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ ่
4) เพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

    1. เชิงปริมาณ 
   1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน  1 ชุมชน   บรรลุ 
   2. ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีงที่ได้รับรางวัล  จ านวน 1 
ชุมชน  ไม่บรรล ุ
   3. ฐานการเรียนรู้เพื่อการศึกษาดูงานและจ าหนา่ยสินค้า   
จ านวน 4 ฐาน  บรรลุ 
   4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการเพื่อยกระดับรายได้
ชุมชน  จ านวน 30 คน   บรรลุ 
   5. ชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วม จ านวน  20 ครัวเรือน บรรลุ 
   6. จ านวนสินค้ OTOP  ได้แก ่ผักปลอดสาร ปุ๋ยใส้เดือน 
จิ้งหรีด  จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์  บรรลุ 
   7. จ านวนแผนการตลาดของวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 แผน 
ไม่ บรรลุ  
   8. จ านวนชอ่งทางการตลาด  จ านวน 2 ช่องทาง   บรรลุ 

279,000.00 90,285.00 คณะครุศาสตร์ได้ลงพื้นที่เข้าปรึกษานายอ าเภอชะอ า เพื่อวาง
แผนการด าเนินโครงการในพื้นที่อ าเภอชะอ า และร่วมประสาน
การท างานร่วมกันลงพื้นที่ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการ
ด าเนินโครงการร่วมกับชุมชนบ้านสระและชุมชนเจ้าพ่อเขา
ใหญ่ โดยผู้เข้ารว่มประชุมประกอบดว้ยอาจารย์ บุคลากรของ
คณะครุศาสตร์และชุมชนบ้านสระและชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ ่  
ผลการระดมสมอง พบว่า ชุมชนลงความคิดเห็นว่าพัฒนาต่อ
ยอดการท างานในปี 2563 และปรับเปลีย่นฐานการเรียนรู้ 
เป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ฐานผักปลอดภยั 2. 
ฐานปุ๋ยใส้เดือน และ 3. ฐานเลี้ยงจิ้งหรีด  
1. ฐานผักปลอดภยัจัดการอบรมเรื่องการผสมดินและปลูกผัด
ปลอดสารเพื่อให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ในการต่อยอดและ
พัฒนาฐานการเรียนรู้  
2. ฐานปุ๋ยใส้เดือน น าชุมชนมาศึกษาดูงานในการเลี้ยง การดู

1. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดอาชีพที่สร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนและเป็น
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
และสามารถจัดจ าหนา่ยในเชิงพาณิชยท์ั้ง
ออนไลน์ และออฟไลน์    
3. ได้พัฒนานักศึกษาโดยบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีส่วนรว่มกับชมุชน  
4. เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและสามารถ
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน  
5. ได้ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. เชิงคุณภาพ 
   1. จ านวนครัวเรือนที่ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่  ร้อยละ 15 
บรรลุ 
   2. บูรณากับการเรียนการสอน จ านวน 4 รายวิชา บรรลุ  
   3. ครัวเรือนเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  บรรลุ 
3. เชิงเวลา ไตรมาส  4  
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  279,000  บาท เบิกจา่ยจริง 
90,285  คงหลือ 188,715บาท  

และและการเก็บมูลใส้เดือน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือใน
การเลี้ยงใส้เดือนในกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
3. ฐานเลี้ยงจิ้งหรีด ประชุมชุมชนกลุ่มผูเ้ล้ียงจิ้งหรีดร่วม
แลกเปลี่ยนวธิีการ และเทคนิคการเลี้ยงของแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง
ร่วมกันท ากลอ่งเลี้ยงจิ้งหรีดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนบา้นสระ
และชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ ่
1. ผักปลอดสาร 
2. ปุ๋ยมูลใส้เดือน 
3. จิ้งหรีด 
การพัฒนากลุ่มชุมชนบ้านสระและชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่เกิด
การรวมกลุ่มในการร่วมท ากิจกรรมของคณะและทางคณะได้
ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนขึ้น ในชื่อ “วิสาหกจิรอยยิ้ม” ท า
ให้ชุมชนเกิดความภูมิใจในตนเอง ซ่ึงนักศึกษาได้พัฒนาตรา
สินค้าร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นตราสินค้าทีบ่่องบอกถึงชุมชนบ้าน 
ในนาม วิสาหกิจรอยยิ้มการพัฒนาช่องทางการตลาด 
1. ขายเอง  
2. ชองทางออนไลน์พัฒนาช่องทางออนไลน์โดยผ่านทาง 
facebook ทั้งนี้ น านักศึกษาเข้าสัมภาษ์เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดการด าเนินงานและเร่ืองราวลงใน facebook และ
สร้างการเครื่องไหวในกลุ่มเป็นการประชาสัมพัน์สินค้าและ
ช่องทางการขาย 
  

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภยั ต าบลยางหย่อง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (6544000036) / 400,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1. เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านการท าเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย ์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนของดียางหยอ่ง โดยการแปร
รูปและเพิ่มมูลค่าจากทรัพยาการ
ทางการเกษตร 
3. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชนยลวถิี ของดียาง
หย่อง 
4. เพื่อพัฒนาช่องทางส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน ์
5. เพื่อการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดบัรายได้ของชุมชน 

เกษตรกรต าบลยางหย่อง 
อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จ านวน  20  ครัวเรือน 

เกษตรกรต าบลยางหย่อง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีการ
พัฒนาและส่งเสริมการ

ขายที่หลากหลายมากขึ้น  
เกิดการสร้างรายได้
ภายในชุมชนมากขึ้น 

1. เชิงปริมาณ  
- ครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนายกระดับสูก่ารเป็นชุมชนต้นแบบ
เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ของดีต าบลยางหย่อง 
อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบุรี  เป้าหมาย 20 ครัวเรือน / ผล
การด าเนินการ  30  ครัวเรือน  
- ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 ครวัเรือน สามารถ
ยกระดับรายได้ครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความยากจน เป้าหมาย  
(38,500 บาท : คน : ปี)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  / ผลการ
ด าเนินการ   ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ ปี 56,400 
บาท/คน/ปี 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจ านวนนักศึกษาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / ผล
การด าเนินการ     ร้อยละ 100 
- จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน (บูรณาการทุกหลักสูตรในคณะวทิยาการจัดการ  ได้แก่
วิชา 1.บัญชีต้นทุน 2. สือ่ประชาสัมพันธ์ 3.การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 4.การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
กระจายตัวสินค้า)  เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ 2 รายวิชา  / ผล
การด าเนินการ 4 รายวิชา 

300,000.00 274,957.00 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการเพิ่มมูลค่า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ทองม้วนน้ าตาลโตนด และผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
แบรนด์ “เพชรยางหย่อง” 
2. ช่องทางการตลาดส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์
ผลิตภัณฑ์ในนาม “เพชรยางหยอ่ง” ในรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ 
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ถุงผ้า ตรายาง ป้ายอะคริลิค คลิป
ประชาสัมพันธข์องดีชุมชน และปา้ยประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยวของชุมชนต าบลยางหยอ่ง  อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุร ี
3. มีพื้นที่ในการพัฒนาการท าเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นจากการขยายผลการด าเนินงาน 
ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน OTOP 
4. องค์ความรู้การพัฒนาการจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรปลอด
สาร อาหารปลอดภยัของดีชุมชน 
5. ข้อมูลการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวชมุชนต าบลยางหย่อง/ 
แผนที่การท่องเท่ียวชุมชนต าบลยางหยอ่ง 
6. แนวคิดการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน“การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลยางหย่อง อ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบุรี” 

1. การก าหนดประเด็นในการบริการวิชาการ
ต้องมีการส ารวจและประเมินความตอ้งการ 
(needs assessment) ของชุมชนและ
ศักยภาพของผู้ให้บริการวิชาการ เพือ่จะได้
วางแผนการท างานที่ต้องกับความต้องการ
และให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุดในการพฒันา 
2. การท างานต้องมีการวางแผนงานที่ดี และ
ควรมีแผนการบริหารความเส่ียง และ
แผนการท างานต้องยืดหยุ่นได ้
3. การท างานบริการวิชาการควรท างาน
สอดคล้องกันทั้งส่วนนโยบายของ
มหาวิทยาลัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคณะวิชา รว่มทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนเพื่อจะได้ช่วยกันขบัเคลื่อนงานให้
ประสบผลส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น 
4. การท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย แต่
ละภาคส่วนที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน 
การร่วมคิด ร่วมท า จะท าให้ผลงานเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานในพื้นที่
จริงมีจ ากัด แต่
ตัวชี้วัดให้ด าเนินงาน
อยู่ในระยะ
ปีงบประมาณ (12 
เดือน) จึงท าให้ต้อง
เร่งท างานและปรับ
แผนการท างานตลาด
เวลาเป็นปัญหาใน
การบูรณาการการ
เรียนการสอน และ
งานบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรมีกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการให้เร็วขึ้น 
เพื่อประโยชน์ในการ
ท างานอยา่งเต็มเวลา
ในปีงบประมาณที่
ก าหนด 
2. ควรมีระบบ
ฐานข้อมูลและ
รูปแบบ/ แบบฟอร์ม
การท างานที่
สอดคล้องกันในทุก
ส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย เผ่ือที่
จะได้ลดปัญหาการ
ท างานที่ซ้ าซ้อน เช่น 
ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น 
ส่งเสริมวิชาการ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม   เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   / ผลการด าเนินการ   ร้อยละ 85 
- ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น   
เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 / ผลการด าเนินการ   
เพิ่มขึ้น 10 ครัวเรือน 
-จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มมูลค่า    2 
ผลิตภัณฑ์    / ผลการด าเนินการ  2 ผลิตภัณฑ ์
   - ผลิตภัณฑ์ทองม้วน จ านวน  100 ชิ้น 
   - ผลิตภัณฑ์ตระกร้าสาน จ านวน  10 ชิ้น  
- ขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือทองม้วนยางหย่อง เป้าหมาย   1 ผลติภัณฑ์ / ผลการ
ด าเนินการ   1 ผลิตภัณฑ์ 
- เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน (เชื่อมโยงฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน) 
เป้าหมาย   1 เส้นทาง / ผลการด าเนินการ  1 เส้นทาง 
- กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เป้าหมาย 1 
เร่ือง / ผลการด าเนินการ     1 เร่ือง 
- ช่องทาง/สื่อ การส่งเสริมการตลาด (สือ่ Online และ 
Offline) เป้าหมาย   2  รูปแบบ / ผลการด าเนินการ    2 
รูปแบบ 
- ชุมชนต้นแบบดา้นเศรษฐกิจ เป้าหมาย   1 ชุมชน   / ผล
การด าเนินการ  1 ชุมชน 
2. เชิงคุณภาพ  
- เกษตรกรต าบลยางหย่องมีคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น  เป้าหมาย 20 
ครัวเรือน / ผลการด าเนินการ  30 ครัวเรือน 
3.  เชิงเวลา   ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย   
4  ไตรมาส / ผลการด าเนินการ  ด าเนนิการเสร็จภาย 4 ไตร
มาส 
         บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
4.งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 300,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
274,957 คงเหลือ 25,043 บาท 

ส านักวิจยัฯ กอง
นโยบายและแผน 
ควรรวมกันก าหนด
รูปแบบฟอร์ม การ
จัดการฐานข้อมูลที่
สามารถน ามาใช้งาน
ร่วมกันได้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

กิจกรรมที่ 5 โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเท่ียววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6598000018) / 75,700 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับ
ศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนของดีต าบลเขาล้าน อ าเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
3. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
กลุ่มเกษตรกรมะพร้าวทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
4. เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน “หนอ่
มะพร้าวพันธุ์ดีของอ าเภอทับสะแก” 
เพิ่มมูลค่าทางการตลาด 
5. เพื่อพัฒนาช่องทางส่งเสริม

กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
การตลาดในการจัด

จ าหน่าย “หน่อมะพรา้ว
พันธุ์ดี ของอ าเภอทบั
สะแก” ในรูปแบบ

ออฟไลน์ และออนไลน์ 

กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
การตลาดในการจัด

จ าหน่าย “หน่อมะพรา้ว
พันธุ์ดี ของอ าเภอทบั
สะแก” ในรูปแบบ

ออฟไลน์ และออนไลน์ 

1. เชิงปริมาณ  
- ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน (38,500 
บาท : คน : ปี)  เปา้หมาย 60 / ผลการด าเนินการ 20  
- รายวิชาทีบู่รณาการกบัการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
(1 โครงการ/1 รายวิชา) เปา้หมาย 12  / ผลการด าเนินการ 3  
- ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขา้ไปให้ความรู้ และรว่ม
พัฒนา/แก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต และยกระดับรายได้
รวมทั้งสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ เป้าหมาย 100 / 
ผลการด าเนินการ 20  
- รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น  
เป้าหมาย 15  / ผลการด าเนินการ 15  
- จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและ 
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจ านวนนักศึกษาใน

75,700.00 0.00 จากผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา ทางคณะท างาน
โครงการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการตลาดในการจัดจ าหนา่ย "หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของ
อ าเภอทับสะแก" และประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และจัดกิจกรรมให้
ชุมชนบ้านทุ่งกลาง หมู่ที ่6 ต าบลเขาลา้น  ร่วมกบัศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จาก
มะพร้าว (Recycle) เพื่อการจัดจ าหน่าย และสร้างรายได้ให้
ชุมชน โดยคณะท างานจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ท างาน
ประสานและร่วมงานกับชุมชนในพื้นที่ ต าบลเขาล้าน อ าเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่
ด าเนินการร่วมกับชุมชนเพือ่จัดการเศษ
เหลือทิ้งทางการเกษตร “เปลือก/ขยุ
มะพร้าว” และน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ชุมชน 

11. ปัญหา/อุปสรรค
ในการด าเนินงาน  
11.1 ทาง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ซ่ึงเป็นชาวบ้าน
เกษตรกรกลุ่ม
มะพร้าวชุมชนบา้น
ทุ่งกลาง หมู่ที่ 6 
ต าบลเขาล้าน อ าเภอ
ทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ยัง
ขาดทักษะ ความรู ้
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ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน ์
6.เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ต าบลเขาล้าน การมีส่วนรว่มของ
ชุมชนเกิดการสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การ
ประชาสัมพันธ ์และการจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ของ
ชุมชน 

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง (1โครงการ/1รายวิชา) เป้าหมาย 80  / 
ผลการด าเนินการ 80  
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการ เป้าหมาย 80  / 
ผลการด าเนินการ 80  
- งานวจิัยที่บูรณาการสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
เป้าหมาย 1  / ผลการด าเนินการ 1  
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในการจัดจ าหน่าย “หนอ่มะพร้าว
พันธุ์ดี ของอ าเภอทบัสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และ
ออนไลน์) ไตรมาส 3  
3. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  75,700 บาท / 
ผลการด าเนินการ 0 บาท 

และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การท างานบรูณาการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลที่สามารถน าไปสู่การลดความ
ยากจนอยา่งมีเป้าหมายชัดเจน 

และประสบการณ์ใน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ใน
ส่วนของ Social 
Media โดยมีการใช้
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มยาวชน
รักบ้านเกิด/นักเรียน 
และนักศึกษาในพื้นที่ 
เพื่อเป็น Key Man 
หลักในการพัฒนา
ช่องทางส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และ
ออฟไลน์ ท างาน
ร่วมกับชาวบ้านกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ 
11.2 สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) ในพื้นที่ต าบลเขา
ล้าน ท าให้
กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ต้องกักตัว พัก
รักษาตัว ท าให้
กิจกรรมในโครงการฯ 
ต้องมีการเลื่อนการ
จัดกิจกรรม
โครงการฯ ออกไปอยู่
หลายครั้ง  ท าให้ไม่
เป็นไปตามแผนงานที่
วางไว ้
 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและ
พัฒนา  
การจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการตลาดใน
การจัดจ าหน่าย 
“หน่อมะพร้าวพันธุ์ดี
ของอ าเภอทับสะแก” 



95 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ในรูปแบบออฟไลน์ 
และออนไลน์ ภายใต้
โครงการฯ ควรจัด
กิจกรรมภายใน
ระยะเวลา 2 วัน 
เพราะเป็นหัวขอ้การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองใหม่ที่ถ่ายทอด
ให้กับกลุ่มชาวบ้านใน
พื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมายให้
ความสนใจมากใน
หัวข้อเร่ืองนี้ โดยใน
วันแรก เป็น
ภาคทฤษฎ ี
กระบวนการต่างๆ 
และวันที่ 2 เป็น
กิจกรรม Workshop 
ฝึกปฏิบัติจริง 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยเกษตรกรนาแปลงใหญต่ าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(6598000020)  / 153,526 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน
ต้นแบบน้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ไร่มะขาม
โมเดล) 
2  เพื่อสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและนอ้มน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การ
ปฏิบัต ิ
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว
ของกลุ่มนาแปลงใหญ่โดยการลด
การบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชน 
4 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตนา
ข้าวโดยการลดต้นทุนการผลิตและ
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภยั 
5 เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต
ข้าวปลอดภัยในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและ
ช่องทางการจัดหน่ายข้าวของชุมชน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและยกระดับการ
ผลิตข้าวปลอดภัยโดย
องค์ความรู้ไร่มะขาม

โมเดล  
เชิงปริมาณ   

   1. แปลงต้นแบบการ
ปลูกข้าวปลอดภยัแปลง

1.00 
   2. องค์ความรู้ในการ
ปลูกข้าวแบบปลอดภยั

องค์ความรู1้.00 
   3. ชุมชนได้รับการ

พัฒนาโดยมหาวิทยาลยั
ชุมชน1.00 

   4. รายได้ของผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ

15.00 
เชิงคุณภาพ   

   1. มาตรฐานของ
ผลผลิตระดับปลอดภัย  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและยกระดับการ
ผลิตข้าวปลอดภัยโดย
องค์ความรู้ไร่มะขาม

โมเดล  
1 เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ชุมชนต้นแบบ

น้อมน าศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาอยา่ง

ยั่งยืน (ไร่มะขามโมเดล) 
2 เกษตรกรกลุ่มนาแปลง

ใหญ่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตข้าว 
3 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่

ผลผลิตนาข้าวโดยการลด
ต้นทุนการผลิตและ
ส่งเสริมการผลิตข้าว

ปลอดภัย 
4 เกิดเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวปลอดภยัใน
จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและชอ่งทาง

1. เชิงปริมาณ ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้ 
และร่วมพัฒนา/แก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้รวมทั้งสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ เป้าหมาย 
100  / ผลการด าเนินการ 10  
2. เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  
เป้าหมาย 80 / ผลการด าเนินการ 7  
3. เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยโดยองค์
ความรู้ไร่มะขามโมเดล ) เปา้หมาย ไตรมาส 4 / ผลการ
ด าเนินการ ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป้าหมาย 
153,526 บาท / ผลการด าเนินการ 35,613 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ  

153,526.00 35,613.00 เชิงปริมาณ    
   1. แปลงต้นแบบการปลูกข้าวปลอดภยั1 แปลงสามารถ
พัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกขา้วปลอดภัยได้จ านวน 1 แปลง
บรรลุ 
   2. องค์ความรู้ในการปลูกขา้วแบบปลอดภัย1 องค์เกิดองค์
ความรู้กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัย จากวิสาหกจิชุมชนไร่
มะขามและถ่ายทอดสู่ชุมชนเป้าหมายบรรลุ 
   3. ชุมชนได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย1 ชุมชน1 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองตาเมือง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธบ์รรลุ 
   4. รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึน้ร้อยละ 15ยังไม่
สามารถประเมินรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากยังไม่
เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตไม่บรรลุ 
เชิงคุณภาพ    
   1. มาตรฐานของผลผลิตปลอดภัยยังไม่สามารถประเมิน
คุณภาพของผลผลิตได้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการผลิตไม่
บรรลุ 

องค์ความรู้การผลิตข้าวปลอดภยั 
  

ช่วงเวลาในการผลิต
เป็นช่วงเวลาการปลกู
ข้าวตามฤดูกาล จึงไม่
สามารถก าหนดให้
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณได้ 

เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ
ควรอนุมัติด าเนินการ
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 
ป ี
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การจัดหน่ายขา้วของ
ชุมชน 

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลกูโกโก้ดว้ยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร (6514000026) / 379,860 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
กิจกรรมที่ 8 การก าจัดแมลงและการสร้างมูลค่าเพิ่มมะพร้าวแกงต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (6508000038) / 355,760 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
กิจกรรมที่ 9 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากโกโก้สูก่ารค้าเชิงพาณิชย ์(6564000004) / 165,800 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเก่าแต่เกา๋ในสังคมสูงวัย (Diamond Oldie and Goodie) (6573000033) / 269,090 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีในการ
ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ความ
รอบรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน การรับรู้
ความเปราะบาง และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตและความผาสุกของผู้สูงอายุ
ต าบลหัวสะพาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 
2. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ต าบลหัวสะพาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
3. เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก
ต าบลหัวสะพาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 
4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบรกิารวิชาการที่เสริมการ
เรียนรู้เชิงสมรรถนะ (OBE) 
5. เพื่อด าเนินการวจิัยเชิงพื้นที่ตาม
ความเชี่ยวชาญของวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

    1. เชิงปริมาณ   
- จ านวนครัวเรือนที่คณะเข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนา/ 
แก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้รวมทั้งสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ เป้าหมาย 20 ครัวเรือน ผล
การด าเนินงาน มีผู้สูงอายุและครอบครวัเข้าร่วมกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้รวมทั้งสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ จ านวน 20 ครัวเรือน 
- ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความ
ยากจน (38,500 บาท: คน: ปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวน 20 ครัวเรือน  เป้าหมาย 15 ครวัเรือน ผลการ
ด าเนินงาน 15 ครัวเรือน 
- ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น เป้าหมาย รอ้ยละ 15 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 20 
- จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชน เป้าหมาย 3 รายวิชา ผลการด าเนินงาน รายวิชาที่
บูรณาการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามพระรา
โชบาย มีจ านวน 6 วิชา 
- จ านวนบุคลากรของคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม  เป้าหมาย ร้อย
ละ 80 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 84.85 
- ชุมชนต้นแบบดา้นสุขภาพ  เป้าหมาย 1 ด้าน ผลการ
ด าเนินงาน ได้ชุมชนต้นแบบด้านสังคม 1 ชุมชน คือชมชนหัว
สะพาน-วังตะโก 
2. เชิงคุณภาพ  
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เป้าหมาย ระดับ 4  ผลการ
ด าเนินงาน ระดับ 4   
3. เชิงเวลา  
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 169,090 บาท เบิกจ่ายจริง 157,334 บาท 
คงเหลือ 11,756 บาท 

169,090.00 11,756.00 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพให้ความส าคัญ และร่วมด าเนินกิจกรรม
โครงการโดยบูรณาการรายวิชาทั้ง 3 สาขา และคณะท างานให้
ความส าคัญกับการมีส่วนรว่มของพื้นที่โดยการน าของ
นายกเทศมนตรีต าบลหวัสะพาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวสะพาน และผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะโก ผ่านคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุของทั้ง 2 พื้นที่ได้แก ่ชมรมผู้สูงอายุต าบลหัวสะพาน 
และชมรมผู้สูงอายุต าบลวังตะโก ซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วม
วางแผนและออกแบบกจิกรรมที่เหมาะสม ร่วมคิด ร่วม
รับผิดชอบและตัดสินใจ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผู้สุขอายุ
สุขภาพดีของจังหวัดเพชรบุรีและเป็นแหลงเรียนรู้งานชุมชน
ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป 

กิจกรรมโครงการการพัฒนาคุณภาพชวีติ
ชุมชนเก่าแต่เก๋าในสังคมสูงวัย (Diamond 
Oldie and Goodie) ได้มีการประชุมและ
ร่วมวางแผนการด าเนินงานโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสม โดยกิจกรรมครอบคลุ่ม
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริม
สุขภาพและความผาสุก การเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ และการส่งเสริมอาชีพและ
ยกระดับรายได้ โดยกระบวนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในโรงเรียนผู้สูงอายุ (จ านวน 30 
ชั่วโมง) ซ่ึงมีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างผลิตภัณฑ์ในศูนย์ 
เช่น ชาตรีปานะ เพือ่จัดจ าหนาย กิจกรรม
เพื่อนเยี่ยมเพื่อนซ่ึงให้ผู้สูงอายุจากศูนยอ์อก
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงและติดบา้น
ในชุมชน และการจัดตั้งกลุ่มเพื่อยกระดับ
เป็นศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี 
โดยมีการบูรณาการในรายวิชาทั้ง 3 
สาขาวิชาในคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ จ านวน 6 รายวิชา เพือ่
ออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้
กระบวนการชุมชนและใหบ้ริการวิชาการแก่
สังคม 

การด าเนินงาน
โครงการในช่วงมีการ
เรียนการสอน ท าให้
มีข้อจ ากัดในช่วงเวลา
ลงด าเนินกิจกรรม
เพื่อไม่ให้กระทบการ
เรียนปกติ 

1.ควรมีการอนุมัติ
โครงการใน
ด าเนินการในช่วงไม่มี
การเรียนการสอน
เพื่อให้คณะท างาน
สามารถลงพื้นที่
ด าเนินกิจกรรมได้
อย่างสะดวก 
2.ควรมีการ
ด าเนินการในพื้นที่
เดิมเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเท่ียวเขาล้าน สู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน (65C4000017) / 94,763 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาและยกระดับข้าวหอมมะลิหว้ยขอ้งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ดว้ยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (6566000017) / 229,500 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 4 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อยกระดับการปลูกข้าวหอม
มะลิสู่เกษตรของชุมชนห้วยข้อง 
2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
และผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อมูลค่าให้ข้าว
หอมมะลิของชุมชนหว้ยขอ้ง 
3. เพื่อสร้างรายได้ครัวเรือนให้ชุมชน
ห้วยขอ้ง  

 สร้างผลิตภัณฑ์และ
รายได้ครัวเรือนชุมชน

ห้วยขอ้ง  

จัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว เพือ่

จัดการด้านการผลิตและ
จ าหน่ายข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว  

1. เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละครัวเรือนที่ยกระดับรายได้พ้นเกณฑ์ความยากจน   
เป้าหมาย ร้อยละ≥60 ผลการด าเนินงาน - ไม่บรรลุ 
-  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความรู้  เป้าหมาย ครัวเรือน≥20 
ผลการด าเนินงาน 20 ครัวเรือน บรรลุ 
-  จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจ านวนนักศึกษาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  เป้าหมาย รอ้ยละ≥80  ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 บรรลุ 
-  จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  เป้าหมาย คน≥20 ผล
การด าเนินงาน 20 คน บรรลุ 
-  ผลิตภัณฑ์ขา้วแผ่นปรุงรส  เปา้หมาย 300 ชิ้น  ผลการ
ด าเนินงาน 300ชิ้น บรรลุ 
-  ขา้วบรรจถุุงสุญญากาศ (1กิโลกรม และ5กิโลกรัม)  
เป้าหมาย 600 ชิ้น ผลการด าเนินงาน 1 kg 80 ชิ้น5 kg 15 
ชิ้น การบรรลุ ไม่บรรลุ (เนื่องจากไม่มีขา้ว) 
2. เชิงคุณภาพ 
-  จ านวนรายวิชาที่ร่วมบูรณาการ  เป้าหมาย รายวิชา≥1  ผล
การด าเนินงาน 3 รายวิชา  การบรรลุเปา้หมาย บรรลุ 
- รายได้กลุ่มเปา้หมายเพิ่มขึ้น เปา้หมาย ร้อยละ≥15 ผลการ
ด าเนินงาน - การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุ 
-  จ านวนรายวิชาที่บูรณาการมีนักศึกษาเข้าร่วม เปา้หมาย 
ร้อยละ≥80 ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ 100 การบรรลุ
เป้าหมาย บรรลุ 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 การบรรลุ
เป้าหมาย บรรลุ 
4. เชิงต้นทุน ได้รับจัดสรร 229,500 บาท เบิกจ่ายจริง 
173,875.47 บาท  คงเหลือ 55,624.53 บาท 

229,500.00 173,875.47 1) กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนหว้ยขอ้ง ด าเนินงานด้านโรงสีชุมชน 
เพื่อผลิตข้าวหอมที่มีคุณภาพ 
2) ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ขา้วขาว และขนมข้าวแผ่นปรุงรส
ชุมชนห้วยขอ้ง 
3) ข้อมูลชุมชนห้วยข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ชุมชนได้รับการพัฒนา และมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรม
บางกิจกรรมที่
วางแผนไว้ไม่สามารถ
ด าเนนิการได้ใน
ช่วงเวลา จึงมีการ
ปรับรายละเอยีด
กิจกรรมไปด าเนิน
กิจกรรมอื่นเพิ่มเติมที่
สามารถด าเนินการได้
แทน เช่น กิจกรรม
อบรมเทคนิคการ
ปลูกข้าวหอมมะล ิ
ปรับเปลี่ยนเป็น 
กิจกรรมอบรม
เทคนิคการสีข้าว อบ
ข้าว และบรรจุขา้ว
สุญญากาศ เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ด าเนิน
กิจกรรมไม่ใช่
ช่วงเวลาในการปลูก
ข้าวหอมมะล ิ

ปรับเปลี่ยน เพื่อจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม
ทดแทน และวางแผน
กิจกรรมอื่นไว้ในปี
หน้า 

กิจกรรมที่ 13 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บา้นยางน้ ากลัดเหนือ ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (6541000006) / 211,300 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                    
กิจกรรมที่ 14 โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีนักศึกษาและประชาชนและกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเท่ียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (6598000027) / 361,600 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 15 รู้รักสามัคคี วิ่งเพื่อความดี มีสุขภาพแข็งแรง (6590000011) / 644,200 บาท / ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ไตรมาสที่ 4 
1) เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี
ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลยัฯ  
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่
นักศึกษา  
3) เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษารู้จกัชุมชน มี
สุขภาพแข็งแรง และรู้จัก

แหล่งท่องเที่ยว  

1) เชิงปริมาณ 
     -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เปา้หมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินงาน 100% 
2) เชิงคุณภาพ 
     - นักศึกษารู้จักชุมชนและได้สร้างความสามัคคีระหวา่ง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย เปา้หมาย ระดบัมาก / ผลการ
ด าเนินการ ระดับมาก 
     - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง 
     - นักศึกษารู้จักแหล่งท่องเที่ยวและช่วยกันพัฒนาให้ยั่งยืน      
3) เชิงเวลา 

644,200.00 480,730.00 โครงการกิจกรรมรู้รักสามัคคี วิ่งเพื่อความดี มีสุขภาพแข็งแรง  
ก าหนดจัดในวันที ่ 26   กรกฎาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น า
นักศึกษา จ านวน 1610 คน  ร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ 
ระยะทาง 3.5 กก.    

1. นักศึกษาได้สร้างความสามัคคีระหวา่ง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาได้ดูแลสุขภาพร่างกายของ
ตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง  
3. นักศึกษาได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวและ
ช่วยกันพัฒนาให้ยั่งยืน  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 24 
กรกฎาคม 2565 / ผลการด าเนิน 24 กรกฎาคม 2565 
4) เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
644,200 บาท / ผลการด าเนินการ 480,730 บาท 

กิจกรรมที่ 16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักปลอดสารพิษดว้ยนวัตกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์ (6514000027) / 378,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
กิจกรรมที่ 17 โครงการวิจัย เร่ือง การพฒันากาแฟน้ ากลว้ยหอมทองพร้อมดื่ม / 100,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 4 
                    
โครงการที่ 28 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการอนุรกัษ์พันธ์พืชพืน้ถิ่น ในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี (6501000013) / 60,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
1) เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2) เพื่อส่งเสริมการเก็บพันธ์พืชพื้น
ถิ่นบริเวณโรงเรียนบ้านบางเกตุ 
ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุร ี
3)เพื่อบูรณาการเรียนเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์กบัการอนุรกัษ์พันธุ์
พืชพื้นถิ่น 

    1) เชิงปริมาณ 
    1. จ านวนหลักสูตร จ านวน 1 หลกัสตูร 
    2. จ านวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  1 โรงเรียน  
2) เชิงคุณภาพ สร้างจิตส านึกในการอนรุักษ์พันธกุรรมพืชแก่
บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 80   
3) เชิงเวลา ไตรมาส  3  
4) งบประมาณ ได้รับจัดสรร  60,000  บาท เบิกจ่ายจริง 
31,840 คงหลือ 28,160 บาท  

60,000.00 31,840.00 กิจกรรมที่1 ประชุมสร้างความเขา้ใจในการด าเนินโครงการ 
และด าเนินกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกบั
กิจกรรมอนุรักษพ์ันธ์พืชพื้นถิ่นในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ใน
โรงเรียน ครูในโรงเรียนและผู้อ านวยการร่วมกันวางแผนการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธพ์ืช ในช่วงการเรียนการสอนที่อยู่ใน
ภาวะวกิฤตโดยได้นักเรียนได้ด าเนินการกิจกรรมที่บ้านและมี
การใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์เข้ามาบูรณาการกับกิจกรรม เช่น
ทักษะการสังเกต ทักษะการสืบค้น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ผ่านกระบวนการปลกูพืช 
 
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรบูรณาการ  ได้หน่วยบูรณาการเรียน
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
 
กิจกรรมที่ 3 นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์
ผ่านการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช ครูในโรงเรียนและรักษาการ
ผู้อ านวยการร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธ์พืช 
ในช่วงการเรียนการสอนทีอ่ยู่ในภาวะวกิฤต โดยได้นักเรียนได้
ด าเนินการกิจกรรมที่บ้านและมกีารใช้ทกัษะทางวิทยาศาสตร์
เข้ามาบูรณาการกับกจิกรรม เช่นทักษะการสังเกต ทักษะการ
สืบค้น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผา่นกระบวนการปลกูพืช 

1) มีหลักสูตรการบูรณาการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนมีระบบการจัดท าที่ชัดเจน 
2) มีพันธุกรรมพืชทอ้งถิ่น  10 ชนิด   
3)  มีการจัดท าทะเบียนพรรณพืชใน
โรงเรียน 
4) มีการเก็บตัวอยา่งพืช 

ช่วงสถานการณ์โค
วิด- 19 ท าให้ครู
ออกแบบ
กระบวนการเรียน
การสอนไม่
หลากหลายเท่าที่ควร 

  

กิจกรรมที่ 2 บรหิารจัดการโครงการอนรุักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (6508000012) / 77,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 
2. เพื่อบริหารจัดการโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุร ี 

    1. กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า  
เป้าหมาย 17 โครงการ ผลการด าเนินงาน 18 โครงการ 
2. การด าเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน 85.71 
3. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  77,000 บาท เบิกจ่ายจริง  
9,780  คงเหลือ 63,220 บาท 

77,000.00 9,780.00 1. การด าเนินตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565 
ได้ด าเนินการพิจารณาโครงการปีงบประมาณ 2565 เพื่อ
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องในการด าเนินของมหาวิทยาลัย จาก
แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 จ านวน 21  โครงการ 
หลังจากการพิจารณาทีป่ระชุมได้ปรับเปลี่ยนชื่อ โครงการ/
กิจกรรม ใหม่จ านวน 1 โครงการ  คือ โครงการส ารวจและ
ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี 
จากการปนเปื้อนไมโครพลาสติก  เป็น โครงการจัดท าหนังสือ 
และโปสเตอร์ชนิดพันธุ์ปูชายฝั่งทะเลและริมฝั่งน้ าที่ติดทะเล
จังหวัดเพชรบุร ี 
โดยสรุปโครงการปีงบประมาณ 2556 ทัง้หมด  21  โครงการ 
โดยผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการขออนุมัติด าเนินการแล้ว 

1.พัฒนาต่อยอดพืชเป็นผลิตภัณฑ์  เช่น ผง
ข้าวหอมชงพร้อมดื่ม ต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
ใยตาล และ เค้กเพื่อสุขภาพจากลกูตาลอ่อน  
2. การรวบรวม สัตว์ พืช จุลลินทรยี์ ไว้ใน
รูปแบบของการท าแห้ง และการสตาฟ ใน
ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวบรวมปลูกขยายในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
และปลูกขยายพืชวงศ์ขิงในพื้นที่วิทยาเขต
โป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
3. ได้หนังสือรวบรวมพรรณไม้ และพันธุ์สัตว์  
ได้แก่ หนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
เพชรวนาลัย เล่ม 3  และหนังสือปูชายฝั่ง
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

จ านวน   18 โครงการ ดังนี้  
1. การส ารวจท ารหัสพกิัดบริเวณการท าประมงปูม้าบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุร ี
2. การส ารวจรวบรวมภูมิปัญญาการใชส้มุนไพรในการก าจัด
ศัตรูพืชจากปราชญ์เกษตร 
3. จัดท าหนังสือ และโปสเตอร์ ชนิดพันธุ์ปูชายฝั่งทะเลและริม
ฝั่งน้ าที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี 
4. การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูมา้ไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ า
ชนิดอื่น ๆ และจ านวนลูกพันธุ์สัตว์น้ าทีไ่ด้จากการเพาะฟกั
และปล่อยคืนสู่ธรรมชาตขิองธนาคารปมู้า จังหวัดเพชรบุร ี 
5. การปลูกรักษารวบรวมขยายพันธุ์กลว้ยไม้ดิน พืชวงศ์ขิงข่า 
เพื่อการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีวิทยาเขตโป่ง
สลอด จังหวัดเพชรบุร ี
6. การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สนิค้าเกษตรจากใยตาล 
7. บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ
8. จัดนิทรรศการงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ คร้ัง
ที่ 11 ทรัพยากรไทย : ประโยชนแ์ท้แกม่หาชนณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
9. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุร ี
10. รวบรวมและอนุรกัษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ 
11. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลกูตาล
อ่อนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบ้านโป่งสลอด อ.
บ้านลาด จ.เพชรบุร ี
12. โครงการพัฒนาพันธุ์ขา้วเพื่อการอนรุักษ์พันธกุรรมข้าว
พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมพื้นเมือง 
14. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา แหง่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี
15. จัดท าหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี เล่ม 3 
16. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
17. สนับสนุนองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
18. การบูรณาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการอนุรักษ์
พันธ์พืชพื้นถิ่น ในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี 
 
และผู้รับผิดชอบโครงการได้ขอคืนโครงการ จ านวน 3 
โครงการ  ไดแ้ก ่
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากละมุดพันธุม์ะกอก ในอ าเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นเจลลี่ละมุด 
2. แนวทางการใช้เปลือกมะนาวผงเพื่อลดความเครียดในการ
เล้ียงไก่พื้นเมืองชุมชนไร่ส้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี

ทะเล และริมฝ่ังน้ าที่ติดทะเล จังหวัด
เพชรบุร ี 
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. ฐานข้อมูลพันธกุรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
 
2. การจัดประชุมคณะท างาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี /การ
ประชุมร่วมกับเครือข่ายC อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง / การ
ประชุมคณะกรรมการกับ อพ.สธ. (ส่วนกลาง)  
-  การจัดประชุมคณะท างาน อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี  จ านวน  2 
ครั้ง 
การประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี คร้ังที่ 1/2565 วันศุกร์   ที ่ 11   
มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา   10.00-12.00  น. ประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ Meet 
การประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดี ที ่7 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-16.00  น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี คร้ังที่ 1/2565 วันพุธที่ 11  
พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา   13.00  น. 
ณ ห้องประชุมณัทกว ีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
(ก าหนดการประชุมจาก อพ.สธ. สว่นกลาง โดยคุณพรชัย 
จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เข้ารว่มประชุม  และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พจนารถ  บวัเขียว รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัย 
เป็นประธานในการประชุม)  
- การประชุมร่วมกบัเครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนลา่ง  
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยทุธศาสตร์เครือข่าย C-
อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง  
แบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. (จัด
ประชุมโดยประธานเครือ C-อพ.สธ. 
ภาคกลางตอนล่าง  มหาวิทยาลัยศิลปากร)  เข้าประชุมโดย 
นางสาวสุวรรณ  ดว้งงาม  
ประชุมคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น เครือข่าย C อพ.สธ. 
ภาคกลางตอนล่าง วันที่ 25 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. 
แบบออนไลน์ (จัดประชุมโดยประธานเครือ C-อพ.สธ. ภาค
กลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี )  
เข้าประชุมโดย อาจารย ์ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ า และนางสาว
สุวรรณ  ด้วงงาม  
ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายC อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง 
วันที่ 28 เมษายน 2565   



101 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
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เวลา 13.30 น. แบบออนไลน์ (จัดประชมุโดยประธานเครือ C-
อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลยัเทคโน โลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี )  เข้าประชุมโดย อาจารย ์ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ า 
และนางสาวสวุรรณ  ด้วงงาม 
- การประชุมคณะกรรมการกบั อพ.สธ. (ส่วนกลาง) 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่
มหาชน ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบด ีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.30-11.30น.ผ่านระบบ Zoom Meeting (จัดประชุม
โดย มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ )  เข้าประชุมโดย อาจารย์ ดร.
ศิริวรรณ  แดงฉ่ า และนางสาวสวุรรณ  ด้วงงาม  
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย :   
30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 2/2565 วัน
พฤหัสบดี ที ่18 สิงหาคม  2565 เวลา 09.30-11.30น.ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting (จัดประชุมโดย มหาวิทยาลยัวลยั
ลักษณ์ )  เขา้ประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ  บวั
เขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดง
ฉ่ า และนางสาวสวุรรณ  ด้วงงาม 
 
 

กิจกรรมที่ 3 เวบ็ไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุร ี(6508000013) / 5,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธโ์ครงการอพ.สธ. –
มรภ.เพชรบุร ี 
3. เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ ์
และข่าวกิจกรรมต่างๆ  ของ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 

    1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้งานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุร ี และขา่วประชาสัมพันธ์ ขา่วกิจกรรม อื่นๆ อยา่ง
น้อย เป้าหมาย 6 กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 6 กิจกรรม 
2. การเข้าเยีย่มชมเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการอพ.สธ. –
มรภ.เพชรบุร ีไม่น้อยกว่า เปา้หมาย ระดับ 3.50 ผลการ
ด าเนินงาน ระดับ 3.80 
3. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  5,000 บาท เบิกจา่ยจริง  
5,000  คงเหลือ 0 บาท 

5,000.00 5,000.00 เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี 
http://rspg.pbru.ac.th/index.php การประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ ของโครงการ  อพ.สธ.  และการเผยแพร่ด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ  
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ ขา่ว
ประชาสัมพันธ ์อพ.สธ.ส่วนกลาง  
1.ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที ่19 กันยายน 2565  
2. เชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและ
การน าเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ระหว่างวันที ่20-22 กันยายน 2565 
 
ข่าวกจิกรรม 
1.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริอ าเภอเขาพนมเกษตรอินทรีย์ (เทพ
พนมฟาร์ม) อ าเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่   ซ่ึงได้ศึกษาดูงาน
ใน 3 ส่วน  ดังนี้  
(1) รับฟังการบรรยายเกี่ยวกบัโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี   ณ  

เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์กิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช
ฯ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  บรรยายโดย 
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ า  กรรมการและเลขานุการ  
อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี 
(2) เข้าชม ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายโดย อาจารย์ ดร. 
ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ ์    คณะท างาน อพ.สธ.มรภ.
เพชรบุร ี
(3) เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย  บริเวณอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรี บรรยายโดย  อาจารย์วุฒิชัย  ฤทธิ  คณะท างาน 
อพ.สธ.มรภ.เพชรบุรี 
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้จัดกจิกรรมอบรมเชิงการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนบา้นโป่งสลอด และประชาชนที่สนใจ 
ณ ชุมชนบ้านโป่งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
โดยกิจกรรมนี้อยูภ่ายใต้โครงการหลักโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
3. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลการด าเนินงาน ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ประจ าปี 2565 “ทศกษัตริย์
นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”  
4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี เข้าร่วมจดันิทรรศการงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้
แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กิจกรรมที่ 4 จัดนิทรรศการงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย  : ประโยชนแ์ท้แก่มหาชน  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช (6508000014) / 200,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อจัดบูธนิทรรศการน าเสนองาน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย :ประโยชน์
แท้แก่มหาชน 

    1. จ านวนงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย :
ประโยชน์แทแ้ก่มหาชนอย่างน้อย เป้าหมาย 2 เร่ือง ผลการ
ด าเนินงาน 2 เร่ือง 
2. จัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :: ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เป้าหมาย 1 นิทรรศการ ผลการด าเนินงาน 1 นิทรรศการ 
3. ความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า เปา้หมาย 
ระดับ 3.50 ผลการด าเนินงาน ระดับ 4.95 
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  200,000 บาท เบกิจ่ายจริง  
75,000 คงเหลือ  119,600 บาท 

200,000.00 75,000.00 7. สรุปผลด าเนินงาน 
1. งานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย :
ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน จ านวน 2 เร่ือง  
(1)  ผลของความเครียดเค็มและเครียดแล้งต่อปริมาณโพรลีน
และปริมาณน้าตาลรวมในเมล็ดข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
(2) ความหลากหลายของพันธุ์ปลาในอา่งเก็บน้ าเขื่อนแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
2.  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11  ทรัพยากร
ไทย 30 ปี อพ.สธ. : ประโยชนแ์ท้แก่มหาชน   ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ อ าเภอทา่ศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่าง วันที ่19-24  กันยายน พ.ศ. 2565 
 
ผลการด าเนินงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ คร้ังที่ 
11  ทรัพยากรไทย 30 ป ีอพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน   

เนื่องจากเจ้าภาพ
ก าหนดจัดงาน
ระหว่างวันที ่19-24 
กันยายน พ.ศ. 2565  
ซ่ึงเลยก าหนด
ระยะเวลาส่งเอกสาร
เบิกจ่าย จึงได้ขอ
อนุมัติกันเงินเหลื่อม
ปี ไปตั้งจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 แต่เนื่องจาก 
รหัส   
10850203144 
โครงการจัด
นิทรรศการการ
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ใช้ชื่อนิทรรศการ กิน-อยู่-ด ีตามวถิีเมืองเพชร สู่เมือง
สร้างสรรค์อาหารยูเนสโก  
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้จังหวัด “เพชรบุร”ี เป็นเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร ประจ าปี 2564 (City of 
Gastronomy) หรือ UNESCO Creative Cities Network-
UCCN โดยเป็น 1 ใน 49 เมืองจากทั่วโลก ซ่ึงจังหวัดเพชรบุรี
นอกจากจะเป็นเมืองที่มีความสร้างสรรค์ในด้านวิถีความ
เป็นอยู่แล้ว ยังมีความโดดเด่นด้านอาหารทั้งคาว-หวาน อีก
ด้วย เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสามวัง และแหล่ง
วัตถุดิบอาหารที่ส าคัญ ความหลากหลายของแต่ละพื้นที ่บวก
กับเสน่ห์ปลายจวกัของคนเพชรบุรี จึงท าให้อาหารทั้งคาวและ
หวานมีความแตกตา่งจากทีอ่ื่น ๆ และสามารถหารับประทาน
ได้เฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น เช่น แกงค่ัวหัวตาล แกง
หน่อส้ม กว๋ยเต๋ียวน้ าแดง ขนมจีนทอดมัน ข้าวแช่ ขนมหม้อ
แกง ขนมตาล กอปรกับพืชที่มีความโดดเด่นและเกี่ยวขอ้งกับ
วิถีของคนเพชรมาช้านาน คือ “ตาลโตนด” และ “ขา้ว”   
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี มีการด าเนินงานให้สอดคล้อง
ตามแนวทางพระราชด าริ ภายใต้กรอบการด าเนินงานทั้ง 3 
ฐานทรัพยากร  8 กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรีมีการด าเนินงานในกิจกรรมส ารวจรวบรวมทรัพยากร 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร ซ่ึงจะน าเสนอผลการด าเนินงาน ในกิจกรรมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
(1) กิจกรรมการสาธิตภายในบูธนิทรรศการ   
- แกงค่ัวหัวตาล (แกงหวัโหนด ) 
- หุงข้าวพันธุ์พื้นเมือง หอมใบเตย 
(2) ขนมแจกส าหรับผู้เข้าเยีย่มชมบธูนิทรรศการ  
- ทองม้วนน้ าตาลน้ าตาลโตนด   
- อาลวัน้ าตาลโตนด 
- วุ้นกรอบน้ าตาลโตนด 
- ข้าวแต๋นเนื้อตาลโตนด (ผลิตภัณฑ์ภายใต้ อพ.สธ.มรภ.
เพชรบุรี)  
(3) หนังสือส าหรับผู้เข้าเยีย่มชมบูธนิทรรศการ  
- หนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย เล่ม 3   
- หนังสือปูชายฝั่งทะเล และริมฝั่งน้ าที่ตดิทะเล จังหวัด
เพชรบุร ี 
- หนังสือข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
(4) ความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้/และสามารถน าไปใช้ได้จรงิมากกวา่  
- ความพึ่งพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม ระดับ 4.95  คะแนน 

ประชุมและ
นิทรรศการ คร้ังที่ 11 
ทรัพยากรไทย : 
ประโยชน์แทแ้ก่
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็น
งบประมาณแผ่นดิน
จึงไม่สามารถกัน
เหลื่อมปีได ้ และจาก
การตรวจสอบ
งบประมาณของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
แล้วนั้น ในส่วนของ
คณะต้องท ากัน
เหลื่อมปีงบประมาณ
เงินรายได้เพื่อการใช้
จ่ายภายในคณะ 
เพื่อให้สามารถ
เบิกจ่ายได้จึงขอแลก
งบประมาณแผ่นดิน
รหัส 
108502030144 กับ
เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และกัน
เงินเหลื่อมปี ไปตั้ง
จ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
ในการนี้ มีรายการที่
ต้องเบิกจ่าย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. ค่าเบี้ยเล้ียง
อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่  เป็นเงิน  
19,440 บาท (หมวด
ค่าใช้สอย) 
2. ค่าที่พักอาจารย์
และเจ้าหนา้ที่  เป็น
เงิน  59,800  บาท 
(หมวดค่าใช้สอย) 
3. ค่าเช่ารถ  เป็นเงิน  
10,000   บาท 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/และสามารถน าไปใช้ได้จริง
มากกว่า  ระดับ 4.99  คะแนน 
-ข้อเสนอแนะจากผู้เขา้ร่วมกจิกรรม   
วิทยากรประจ าบูธนิทรรศการบรรยายในเร่ืองที่ได้สอบถามได้ดี 
อาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีที่น าเสนอ มีรสชาติที่อร่อยถูก
ปาก  
ผลงานที่น าเสนอสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
เอกสารที่แจก (หนังสือ) น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

(หมวดค่าใช้สอย) 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
เป็นเงิน  22,000  
บาท (หมวดค่าใช้
สอย) 
5. ค่าวัสดุสาธิต  เป็น
เงิน  3,760  บาท  
(หมวดค่าวัสดุ)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
115,000  บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) และจะ
ด าเนินการเบิกจา่ยให้
แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม 2565  
คณะท างานที่
เดินทางไปราชการ
ต้องส ารองค่าใช้ใน
การเดินทางไป
ราชการในครั้งนี้  

กิจกรรมที่ 5 การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ าชนิดอื่น ๆ และจ านวนลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะฟกัและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุร ี(6508000015) / 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1.  เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อทราบปริมาณการฝากและ
อัตราการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ าคืนสู่
ธรรมชาติของธนาคารปูมา้ จังหวัด
เพชรบุร ี

    1. ปริมาณการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง เป้าหมาย อย่าง
น้อย 50 ตวัตัว/เดือน/ธนาคารปู ผลการดเนินงาน - 1,710 ตัว  
(เฉลี่ยธนาคารปูมา้ละ 68.4 ตัว / เดือน) - ไข่หมกึหอม 855 
ฝัก - ไขห่มึกกระดองลายเสือ 925 ฟอง 
2. มีการปล่อยลกูพันธุ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะฟกัจาก
ธนาคารปูม้าคืนสู่ธรรมชาต ิเป้าหมาย อย่างน้อย 2 ล้านตวัต่อ
รอบการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน - ปล่อยลกูปูม้า 
87,794,268 ตัว - ปล่อยลูกหมกึหอม 4,294 ตัว - ไข่หมกึ
กระดองลายเสือ 660 ตวั 
3. จ านวนกลุ่มธนาคารปูมา้ที่เข้าร่วมด าเนินงานอย่างน้อย 
เป้าหมาย 2 กลุ่ม ผลการด าเนินงาน 5 กลุ่ม 
4. รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 1 เล่ม ผลการ
ด าเนินงาน 1 เล่ม 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  29,004 บาท เบิกจ่ายจริง 
18,280  คงเหลือ 10,724 บาท 

29,004.00 18,280.00 1. จ านวนกลุ่มธนาคารปูมา้ที่เข้าร่วมด าเนินงาน 
        กลุ่มธนาคารปูมา้ที่เข้าร่วมด าเนินงาน มี 5 กลุ่ม ได้แก่  
         1. ธนาคารปูม้าคลองวัว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุร ี
         2. ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้าน
แหลม จ.เพชรบุร ี
         3. ธนาคารปูม้าหาดเจ้าส าราญ ต.หาดเจ้าส าราญ อ.
เมือง จ.เพชรบุร ี 
         4. ธนาคารปูม้าคลองบ้านบางกฬุา ต.หาดเจ้าส าราญ 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
         5. ธนาคารปูม้าคลองเทียน ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.
เพชรบุร ี
2. ปริมาณการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง และไข่สัตว์น้ าอื่น ๆ  
(1)  ปริมาณการฝากแม่ปูมา้ไข่นอกกระดอง 
                ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
ภาพรวมมจี านวน 1,710 ตัว  (เฉลี่ยธนาคารปูม้าละ 68.4 ตัว 
/ เดือน) เป็นแม่ปูม้าไข่นอกกระดองจากธนาคารปูมา้คลองวัว 
334 ตัว ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย 368 ตัว ธนาคารปูมา้หาด
เจ้าส าราญ 359 ตวั ธนาคารปูม้าคลองบ้านบางกุฬา 314 ตัว 
และธนาคารปูมา้คลองเทียน 335 ตัว 
                โดยภาพรวมแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมีขนาด
กระดองกวา้งและยาว เฉลีย่เท่ากบั 116.16±2.59 มม. และ 
52.88±1.78 มม. ตามล าดับ น้ าหนกัแม่ปูม้าที่มีไข่นอก

1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการรับฝาก
และการปล่อย ตลอดจนการเพาะฟกัสัตว์น้ า 
ภายในธนาคารปูมา้ จังหวัดเพชรบุรี 
2. สามารถน ามาบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน เช่น วิชาหลกัการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ปัญหาพิเศษทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น และงานวิจัย เพื่อ
ส่งผลต่อการเพาะเลี้ยงหรือเพื่อการอนุรกัษ์
ปูม้าในอนาคตได้ 

ในช่วงการด าเนินงาน
บางธนาคารปูมา้
ชุมชนมีการติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ท าให้
การรวบรวมข้อมูลไม่
เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนด
ไว้ ประกอบกับสว่น
ใหญ่มีลมมรสุมนอก
ฤดูกาล ชาวประมง
ไม่สามารถออกท า
ประมงปูม้าได้ ต้อง
รอให้หมดช่วงลม
มรสุมชาวประมงจึง
สามารถออกท า
ประมงปูม้า จึงเกิด
ความล่าช้าในการ
รวบรวมข้อมูล จึงไม่
สามารถเผยแพร่ผล
การด าเนินงานใน
รูปแบบการน าเสนอ
ผลงานในการประชุม
วิชาการได้ ท าให้การ
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กระดอง เฉลี่ยเท่ากับ 123.02±13.40 น้ าหนักไข่ของปูมา้ 
เฉลี่ยเท่ากับ 16.19±1.96 กรัม ปริมาณไข่ปูม้า เฉลี่ยเท่ากับ 
356,766.12±43,278.26 ฟอง จ านวนการฟักเป็นตวัระยะ 
Zoea เฉลี่ยเท่ากับ 338,570.65±41552.77 ตัว คิดเป็นอัตรา
การฟักของลูกปูเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 94.62±0.39  
(2) ปริมาณการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง 
         ปริมาณการฝากไข่สัตว์น้ าชนิดอืน่ ๆ พบเฉพาะ
ธนาคารปูม้าหาดเจ้าส าราญและธนาคารปูม้าคลองบ้านบาง
กุฬาเท่านั้น โดยชาวประมงจะน าไข่หมกึหอมมาฝากไว้เท่ากับ 
536 และ 319 ฝัก (ใน 1 ฝักมีตัวอ่อนประมาณ 4-7 ตัว) 
ตามล าดับ ส่วนไขห่มึกกระดองลายเสือมาฝากไว้เท่ากับ 660 
และ 265 ฟอง ตามล าดับ  
(3) จ านวนการปล่อยลูกปูมา้และลกูสัตว์น้ าชนิดอื่น ๆ คืนสู่
ธรรมชาติ 
        - จ านวนการปล่อยลูกปูมา้ 
                ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
ลูกปูม้าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยธนาคารปูม้า 
ใน จ.เพชรบุรี มีจ านวนประมาณ 87,794,268 ตัว โดยปล่อย
จากธนาคารปูม้าคลองววั ประมาณ 13,163,132 ตัว ธนาคาร
ปูม้าแหลมผักเบีย้ ประมาณ 20,952,806 ตัว ธนาคารปูม้า
หาดเจ้าส าราญ ประมาณ 25,567,783 ตัว ธนาคารปูม้าคลอง
บ้านบางกุฬา ประมาณ 12,798,878 และธนาคารปูมา้คลอง
เทียน ประมาณ 15,311,669 ตัว  
        -  จ านวนการปลอ่ยลูกหมึกหอมและลูกหมึกกระดอง
ลายเสือ 
                ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
ลูกหมึกหอมและลูกหมึกกระดองลายเสือที่ปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ โดยธนาคารปูมา้หาดเจ้าส าราญและธนาคารปูม้า
คลองบ้านบางกุฬา  มจี านวนรวมประมาณ 4,954 ตัว 
โดยเป็นลูกหมกึหอม รวมประมาณ 4,294 ตัว และลกูหมึก
กระดองลายเสือ รวมประมาณ 660 ตวั 
 
ซ่ึงในการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าผลจากการ
ด าเนินงานมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่อไปนี้ 1. 
รายวิชาหลักการประมงและการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า และ 2. 
รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นอกจากนี้ได้
เผยแพร่ผลการด าเนินงานให้กบัผู้ที่สนใจในงานการน าเสนอผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาทอ้งถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปี 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 70 พรรษา 
“ทศกษัตริย์นักพัฒนาสูแ่ผ่นดินทอง” ณ ห้องประชุมพะนอม
แก้วก าเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2565 

ใช้งบประมาณไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ 

กิจกรรมที่ 6 การส ารวจท ารหัสพกิัดบริเวณการท าประมงปูมา้บริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี (6508000016) / 60,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3-4 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อทราบพิกัดท าการประมงปูม้า 
บริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุร ี
3. เพื่อทราบขนาดของปูม้าที่จับได้
จากพกิัดต่าง ๆ ที่ท าการส ารวจ 

    1. ได้ทราบพิกัดการท าประมงปูม้าบริเวณชายฝั่ง จังหวัด
เพชรบุร ีเป้าหมาย อย่างน้อย 40 จุด ผลการด าเนินงาน 154 
จุด 
2. ได้ทราบขนาดปูม้าที่จับได้จากแต่ละพิกัด เป้าหมาย อย่าง
น้อย 120 ตัว ผลการด าเนินงาน 180 ตัว 
3. รายงานผลการด าเนินงานการส ารวจพิกัดการท าประมงปู
ม้าบริเวณชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี  เปา้หมาย 1 เล่ม ผลการ
ด าเนินงาน รายงาน 1 เล่ม 
4. เผยแพร่ผลการด าเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ผลการ
ด าเนินงาน เผยแพร่ผลการด าเนินงานในงานการน าเสนอผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาทอ้งถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปี 2565  
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หวั เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนม์ 70 พรรษา “ทศกษัตริยน์ักพัฒนาสู่แผ่นดิน
ทอง” ณ ห้องประชุมพะนอมแกว้ก าเนิด อาคารสุเมธตันติเวช
กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีระหวา่งวันที่ 15 -16 
สิงหาคม 2565 
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  47,004 บาท เบิกจ่ายจริง 
36,913.40  คงเหลือ 10,090.60 บาท 

47,004.00 36,913.40 1. พิกัดการท าประมงปูม้า 
        การท าประมงปูมา้บริเวณชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี อยู่
ระหว่างเส้นขนานที่ 12 – 13 องศาเหนอื (ละติจูดที่ 12 – 
ละติจูดที่ 13 องศา ด้านเหนอืของระนาบศูนย์สูตรโลก) และ
เส้นเมริเดียนที่ 100 องศาตะวันออก (ลองจิจูด 100 องศา
ตะวันออก) โดยพบพิกัดการท าประมงปมู้า จ านวน 154 จุด
จากเรือประมงปูม้าที่เขา้สู่ท่าเรือต่าง ๆ ดังนี้ ท่าเรือคลองวัว 
16 จุด ท่าเรือคลองอีแอด 30 จุด ท่าเรือคลองบางทะลุ 31 จุด 
ท่าเรือคลองบ้านบางกุฬา 17 จุด และทา่เรือคลองเทียน 60 
จุด 
2. ขนาดปูม้าที่จบัได้จากการท าประมง 
         จากการสอบถามชาวประมงที่ท าประมงปูม้า เกีย่วกับ
ขนาดของปูม้าที่จบัได้ในแต่ละพิกัด พบว่าปูม้า 
ที่จับได้ในพิกัดที่ไม่เกินลองจิจูด 100°06¢ ส่วนใหญ่จะมีขนาด
ที่เล็กกว่าปูมา้ที่จับได้จากพกิัดที่เกินลองจิจูด 100°06¢ 
เนื่องจากปูม้าขนาดเล็ก (น้ าหนักเฉลีย่ประมาณ 110 กรัม/ตัว) 
จะอาศัยอยู่บริเวณแนวชายฝั่งที่ใกล้ฝั่งมากกว่าปูมา้ขนาดกลาง 
(น้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 140 กรัม/ตัว) หรือปูม้าขนาดใหญ่ 
(น้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 200 กรัม/ตัว) แต่ทั้งนี้อาจมีการพบปู
ม้าขนาดเล็กในพิกัดที่เกินลองจิจูด 100°06¢ ได ้เนื่องจากแนว
ชายฝั่งบางพื้นที่ มพีื้นที่ที่เป็นบริเวณบกงอกออกมามากจนใกล้ 
ลองจิจูด 100°06¢ เช่น บริเวณชายฝั่งพื้นที่ 
แหลมผักเบี้ย นอกจากนีห้ากบริเวณชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลง
ความเค็มของน้ าอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงปูม้าขนาดเล็กจะอพยพออก
จากชายฝั่งมากขึ้นเพือ่ความอยู่รอด ดังนั้นผู้ด าเนินงานจึงได้
สุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลขนาดปูมา้ที่จับได้จากการท า
ประมงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปูม้าทีจ่บัได้จากการท าประมง 
ไม่เกินพิกัดลองจิจูด 100°06¢ และกลุ่มปูม้าที่จับได้จากการ
ท าประมง เกินพิกัดลองจิจูด 100°06¢ รวม จ านวน 180 ตัว 
เป็นเพศผู้ 105 ตัว (ร้อยละ 58.33) เพศเมีย 47 ตัว (ร้อยละ 
26.11) และเป็นเพศเมียที่มีไข่นอกกระดอง 28 ตัว (ร้อยละ 
15.56) ซ่ึงแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี ้
          (1) เรือประมงปูม้าทีอ่อกท าการประมง ไม่เกินพิกัด
ลองจิจูด 100°06¢  
                  จ านวนปูม้าที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 
111 ตัว แบ่งตามรายละเอียด ดังนี้ 
                  - เพศผู้ 67 ตัว (ร้อยละ 60.36) มีขนาด
กระดองกวา้งและยาวเฉลี่ย 120.75±5.54 และ 56.03±2.60 
มิลลิเมตร ตามล าดับ และมีน้ าหนักเฉลีย่ 137.89±18.73 กรัม
ต่อตัว 
                  - เพศเมีย 29 ตวั (ร้อยละ 26.13) มีขนาด
กระดองกวา้งและยาวเฉลี่ย 116.23±9.60 และ 53.26±5.24 
มิลลิเมตร ตามล าดับ และมีน้ าหนักเฉลีย่ 112.32±37.53 กรัม
ต่อตัว  

1. ได้ทราบ และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัพิกัดในการท าประมงปูมา้บริเวณ
ชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุร ี
2. สามารถน ามาบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน เช่น วิชาหลกัการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และรายวิชาปัญหาพิเศษ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
3. เป็นแนวทางในการท างานวิจยั เพื่อสง่ผล
ต่อการเพาะเลีย้ง หรือเพื่อการอนุรักษ์ปมู้า
ในอนาคตได้ 

ในการส ารวจพิกัด
การท าประมงปูม้า
จากเรือที่เข้าสู่ท่าเรือ
คลองวัว ไม่มีพิกัด
การท าประมงปูม้าที่
แน่นอน ประกอบกับ
ในช่วงการด าเนินงาน
ส่วนใหญ่มีลมมรสุม
นอกฤดูกาล 
ชาวประมงบริเวณ
ท่าเรือคลองวัวไม่
สามารถออกท า
ประมงปูม้าได้ ต้อง
รอให้หมดช่วงลม
มรสุมชาวประมงจึง
สามารถออกท า
ประมงปูม้าและแจ้ง
พิกัดในการท าประมง
ปูม้าได ้จึงเกิดความ
ล่าช้าในการรวบรวม
ข้อมูล จึงไม่สามารถ
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานในรูปแบบ
การน าเสนอผลงาน
ในการประชุม
วิชาการได้ ท าให้การ
ใช้งบประมาณไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

                  - เพศเมียที่มีไข่นอกกระดอง 15 ตัว (ร้อยละ 
13.51) มีขนาดกระดองกว้างและยาวเฉลี่ย 123.01±10.73 
และ 56.18±4.94 มิลลิเมตร ตามล าดับ และมีน้ าหนักเฉลี่ย 
150.93±40.14 กรัมต่อตัว  
          (2) เรือประมงปูม้าทีอ่อกท าการประมง เกินพิกัด
ลองจิจูด 100°06¢  
                  จ านวนปูม้าที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 69 
ตัว แบ่งตามรายละเอยีด ดังนี ้
                  - เพศผู้ 38 ตัว (ร้อยละ 55.07) มีขนาด
กระดองกวา้งและยาวเฉลี่ย 130.40±2.53 และ 61.13±1.13 
มิลลิเมตร ตามล าดับ และมีน้ าหนักเฉลีย่ 172.07±11.19 กรัม
ต่อตัว 
                  - เพศเมีย 18 ตวั (ร้อยละ 26.09) มีขนาด
กระดองกวา้งและยาวเฉลี่ย 128.03±4.75 และ 60.65±1.10 
มิลลิเมตร ตามล าดับ และมีน้ าหนักเฉลีย่ 163.47±10.36 กรัม
ต่อตัว  
                  - เพศเมียที่มีไข่นอกกระดอง 13 ตัว (ร้อยละ 
18.84) มีขนาดกระดองกว้างและยาวเฉลี่ย 126.07±3.365 
และ 58.36±2.81 มิลลิเมตร ตามล าดับ และมีน้ าหนักเฉลี่ย 
158.76±9.77 กรัมต่อตัว  

กิจกรรมที่ 7 ยกเลิก 
                    
กิจกรรมที่ 8 การปลูกรกัษารวบรวมขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินพืชวงศ์ขิงข่า เพือ่การอนุรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วทิยาเขตโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี (6508000018) / 60,800 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อปลูกรักษารวบรวม และ
ขยายพันธุก์ล้วยไม้ดิน และพืชวงศ์
ขิง เพื่อการอนุรกัษ์ ณ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  
3. ขยายพันธุ์เพิ่มจ านวนในการน า
ปลูกคืนสู่ป่า วิทยาเขตโป่งสลอด 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  

    1. เพิ่มปริมาณ/จ านวนต้นกล้วยไม้ดินดว้ยการปลูกและ
ขยายพันธุก์ล้วยไม้ดิน 1 ชนิดไม่น้อยกวา่ เป้าหมาย 100 ต้น 
ผลการด าเนินงาน 200 ต้น 
2. เพิ่มปริมาณ/จ านวนต้นพืชวงศ์ขิงข่าด้วยการปลูกและ
ขยายพันธุ ์2 ชนิด หรือไม่น้อยกว่า เป้าหมาย 200 ต้น ผลการ
ด าเนินงาน 390 ต้น ปัญหา/อุปสรรค น าไปปลูกในพื้นที่
ธรรมชาติช่วงแรกจะชะชักการเจริญเติบโต 
3. จ านวนชนิดของกล้วยไม้ดินที่น าไปปลูกรักษา รวบรวม และ
ท าการขยายพันธุ ์เป้าหมาย 1 ชนิด ผลการด าเนินงาน 1 ชนิด  
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  54,800 บาท เบิกจ่ายจริง 
52,300 คงเหลือ 2,500 บาท 

54,800.00 52,300.00 ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ส าเร็จ โดยท าการ
ขยายพันธุพ์ืชวงศ์ขิงได้มากกวา่ 2 ชนิด คือ ว่านหาวนอน 
จ านวน 150 ต้น กระเจยีวขาว จ านวน 120 ต้น  กระเจียวขาว
ปากเหลืองจ านวน 80 ต้น และเปราะใหญ่จ านวน 40 ต้น รวม
ทั้งหมด 390 ต้น และกลว้ยไม้ดิน 1 ชนดิคือ ช้างผสมโขลงได้
จ านวน 200 ต้น 

1. การขยายพันธุ์ด้วยวธิีการเพาะเมล็ด และ
การแยกกอ 
2. การปฏิบัติดแูลรักษาให้คงความมีชวีติอยู่
และทราบวงจรชวีิตในการเจริญเติบโต การ
ออกดอกเนื่องจากเป็นพืชที่มหีัวใต้ดินและ
จะเจริญเติบโตในช่วงปลายฤดูร้อนและออก
ดอกในช่วงฤดูฝน และจะพกัตัวในฤดูหนาว 

การน ากลว้ยไม้ดิน 
และพืชวงศ์ขิงไปปลูก
ลงในพื้นที่ธรรมชาติ
ในช่วงต้นฤดูฝน มี
การชะชักการ
เจริญเติบโตใน
ช่วงแรกเนื่องจากต้น
พันธุ์ที่ขยายลงในถุง
นั้น ได้เก็บรวบรวมไว้
ในโรงเรือน ซ่ึงต้นพืช
ต้องมีระยะในการ
ปรับตัว 

  

กิจกรรมที่ 9 ยกเลิก  
                    
กิจกรรมที่ 10 การส ารวจรวบรวมภูมิปญัญาการใช้สมุนไพรในการก าจัดศัตรูพชืจากปราชญ์เกษตร (6508000020) / 30,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช

    1. จ านวนองค์ความรู้/ภูมิปัญญาที่รวบรวมได้ เป้าหมาย 1 
องค์ความรู้ ผลกาดร าเนินงาน 2 องค์ความรู้ ได้แก่  1. ภูมิ
ปัญญาการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชของคุณสุริยะ ชูวงศ์ 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการหมกั
สมุนไพรเพื่อก าจัดศัตรูพืช ของคุณสวาท แกว้มงคลปัญหา 
ปัญหา/อุปสรรค องค์ความรู้ด้านการใชป้ระโยชน์จากพืช

    1. การส ารวจรวบรวมภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากปราชญ์เกษตร จ านวน 2 ภูมิปัญญา 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 การประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม และวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
มีการประชุมชี้แจงนักศกึษาที่ร่วมกิจกรรม โดยเป็นนักศึกษา

1. ภูมิปัญญาดา้นการใช้สมุนไพรในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 2 ภูมิปัญญา 
2. การท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง โดยใช้
พืชสมุนไพรจากวิทยาเขตโป่งสลอด  

1. สูตรน้ าหมัก
สมุนไพรที่ได้จากการ
รวบรวมภูมิปญัญา 
ใช้เวลาในการหมัก
นาน จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนสูตรใน

ควรมีศึกษาข้อมูล
และมีผลทดสอบใน
เชิงวิชาการในการใช้
น้ าหมักสมุนไพรที่
พัฒนาสูตรขึ้น    
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ของจังหวัดเพชรบุรี 
3.  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเอง มี
ความปลอดภยัต่อเกษตรกรและ
ผู้บริโภค 

สมุนไพรในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ทั้ง 2 เร่ือง เป็นภูมิ
ปัญญาที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ แตภู่มปิัญญาของคุณสวาท 
แก้วมงคล ใช้เวลาในการหมักสมุนไพรนาน 6-12 เดือน 
คณะท างานจึงได้ศึกษาเอกสารและค้นคว้าข้อมูลถึงแนว
ทางการปรับใช้สูตรน้ าหมักสมุนไพรที่มลีักษณะใกล้เคียงกัน 
แต่ใช้เวลาน้อยกวา่ มาทดลองท า เช่น สมุนไพรรสเบื่อเมาต่าง 
ๆ  ที่ใช้เวลาในการหมักนอ้ยลง มาปรับใช้ และใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพรจากวิทยาเขตโป่งสลอดด้วย 
2. สมุนไพรจากพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดถูกน ามาใช้ประโยชน ์
เป้าหมาย อย่างน้อย 3 ชนิด ผลการด าเนินงาน 5 ชนิด ได้แก่ 
กลอย พญาไร้ใบ คูณ สาบเสือ สะเดา  ปัญหา/อุปสรรค 
นอกจากใช้พืชสมุนไพรจากวิทยาเขตโปง่สลอดแล้ว ยังมีการใช้
สมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นร่วมด้วย เช่น ว่านหางจระเข้ 
มะกรูด 
3. ภูมิปัญญาที่รวบรวมได้ถูกน าไปพัฒนาต่อยอด เป้าหมาย 1 
ภูมิปัญญา ผลการด าเนินงาน 1 ภูมิปัญญา ปัญหา/อุปสรรค มี
การน ามาปรับเปลี่ยนพืชสมุนไพรให้เหมาะสม และได้ทดลอง
ใช้กับผักกาดขาว และกวางตุ้งฮ่องเต้ที่ปลูกในฐานเรียนรู้แปลง
ผักยกโตะ๊กางมุ้ง 
4.  งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  30,000 บาท เบกิจ่ายจริง  
24,163.04 คงเหลือ  5,836.96 บาท 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาการผลิตไม้ผล 
เพื่อลงพื้นที่ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชในการผลิตไม้ผลท้องถิ่น ได้แก่ ชมพู ่
ละมุด มะนาว โดยการลงพื้นที่ส ารวจรวบรวมภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรจากคุณสุริยะ ชูวงศ์ ปราชญ์ทอ้งถิ่นในอ าเภอบา้นลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกบันักศึกษาในวันที ่8 มีนาคม 2565  
ส าหรับภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรของเกษตรกรในต าบลแก่ง
กระจาน ด าเนินการส ารวจโดยคณะท างานเอง  
1. ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรในการปอ้งกันก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืชของคุณสุริยะ ชูวงศ์ 
- การใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันก าจัด หนอน เพลีย้ เพลีย้
แป้ง เพลี้ยหอย ฯลฯ โดยใช้พริกแกงเผ็ด (แกงป่า)  3-4 ชอ้น
โต๊ะ น้ ามันพืช 2 ช้อนโต๊ะ ยาเส้น ½ กโิลกรัม น้ า 2-3 ลิตร 
หมักไว้ 1 คืน แล้วน ามา 3-4 ช้อนโตะ๊ ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น
ช่วงเวลาเย็น 
- การป้องกันก าจัดเชื้อรา โดยใช้น้ าส้มควันไม้ 3-4 ข้อนโต๊ะ 
เปลือกมะรุม หรือ ขมิ้นชัน 1 กิโลกรัม ต าหรือทุบให้แหลก 
ราดด้วยโซดา 2 ขวด เติมน้ า 1 ลิตร กรองมาใช้ 3-4 ช้อนโตะ๊
ต่อน้ า 20 ลิตร โดยใช้น้ ามันพืชเป็นสารจับใบ ฉีดพ่นเพือ่ก าจัด
เช้ือรา 
- ต้นต้อยติ่ง (ต้น กิ่ง ใบ และราก) 1-2 กิโลกรัม ต าหรือทุบ 
ราดด้วยโซดา 2 ขวด น้ า 2 ลิตร ขย าและกรองเอาแต่น้ ามาใช้ 
4-5 ช้อนโต๊ะ ปูนแดงเล็กน้อย ผสมน้ า 20 ลิตร เวลาฉีดพ่น
ผสมน้ ามันพืชด้วย เพื่อปอ้งกันโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม 
2. ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นการหมกัสมุนไพรเพื่อก าจัดศัตรูพืช ของ
คุณสวาท แกว้มงคล ดังนี้ 
วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการหมักสมุนไพรเพื่อก าจัด
ศัตรูพืช 
- สมุนไพร ได้แก่ หนอนตายอยาก (หวั), หางไหลขาว (เถาแก่), 
หางไหลแดง (เถาแก่), บอระเพ็ด (เถาแก่), ข่า (เหง้า), ตะไคร้
หอม (น้ ามันหอมระเหย), มะกรูด (ผล), สะเดา (เมล็ดแห้ง), 
ฟ้าทะลายโจร (ต้นและใบ), เสือหมอบ (ต้นและใบ), กระเพรา
ป่า (ต้นและใบ), ยาเส้น, ว่านหางจระเข ้(ใบ), น้อยหน่า (ใบ), 
สลัดได (ต้น), กลอย (หวั), ฝักคูณ (ฝกั), พญาไร้ใบ (ใบ) และ
ขมิ้น (เหง้า) ชนิดละ 3 กิโลกรัม 
- กากน้ าตาล 10 กโิลกรัม 
- EM จากผลไม้ 1 ลิตร 
- น้ าว่านหางจระเข้ 60 ลิตร 
- ถังหมักพร้อมฝาปิด1 ใบ 
- เครื่องบด 1 เครื่อง 
ขั้นตอนการท า 
- น าสมุนไพรทั้งหมดมาสับหรือบดให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆ 
- น าสมุนไพรที่บดละเอยีดแล้วมาผสมกบักากน้ าตาลและ
คลุกเคล้าให้ข้ากัน 

การหมัก เพื่อให้
กิจกรรมเสร็จสิ้นได้
ทันตามก าหนด 
2. ยังไม่มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของน้ า
หมักสมุนไพรที่ผลิต
ได ้ในรูปแบบที่มีงาน
เชิงวิชาการรองรับ 
จึงควรมีการ
ด าเนินงานในส่วนนี้
ต่อ 
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ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- เติม EM จากผลไม้ลงในสมุนไพรบดละเอียดที่ผสมกับ
กากน้ าตาลแล้ว คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
- เทสมุนไพรที่ได้ลงในถังหมัก แล้วเติมน้ าว่านหางจระเข้ลงไป
ในถังหมักและคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
- ปิดฝาและล็อคถังหมักให้แน่นแล้วหมกัทิ้งไว้โดยหมั่นคลายฝา
ล็อคเป็นระยะๆ ตามชว่งเวลาที่เหมาะสม หลังจากนั้นปิดฝาถัง
หมักทิ้งไว้ประมาณ 6-12 เดือน จึงสามารถน าสมุนไพรที่หมัก
ไว้มาใช้ในการก าจัดศัตรูพืชได้ โดยฉีดพน่ในอัตราส่วนน้ า
สมุนไพรหมัก 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
ซ่ึงจากการศึกษา พบว่าใช้ระยะเวลานาน 6-12 เดือน 
คณะท างานจึงได้ศึกษาเอกสารและค้นคว้าข้อมูลถึงแนว
ทางการปรับใช้สูตรน้ าหมักสมุนไพรที่มลีักษณะใกล้เคียงกัน 
แต่ใช้เวลาน้อยกวา่ มาทดลองท า เช่น สมุนไพรรสเบื่อเมา 
ได้แก่ กลอย ใบน้อยหนา่ พญาไร้ใบ และอื่น ๆ หมักกับ
กากน้ าตาลและน้ าเปล่า หมักทิ้งไว้ 3 เดือน จึงน ามาใช้ได้  
2. การส ารวจและจัดเตรียมสมุนไพรจากโป่งสลอดมาใช้
ประโยชน์  
จากการลงพื้นที่ส ารวจพืชสมุนไพรในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด 
พบว่า มีพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้ เช่น กลอย คูณ 
พญาไร้ใบ สะเดา สาบเสือ เป็นต้น โดยพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
มีสรรพคุณ ดังนี้ 
พืช กลอย (หวั) สรรพคุณ กลอยเป็นพืชที่มีสารพิษ ไดออสโค
รีน (Dioscorine) สามารถละลายน้ าได้ดี มีฤทธิ์กดระบบ
ประสาทส่วนกลาง อาจท าให้เกิดอัมพาตหรือหยุดหายใจได้ จึง
นิยมน ามาท าสมุนไพรก าจัดแมลง เช่น เพลี้ยอ่อน 
คูณ (ฝัก) สรรพคุณ ฝักแก่มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
ของแมลง น าฝักมาบดผสมน้ าแช่ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน 
จากนั้นน าสารละลายที่กรองได้ ฉีดพ่นก าจัดแมลงและหนอน
ในแปลงผักได ้เนื้อของฝักแก่ใช้แทนกากน้ าตาลในการท าหวั
เช้ือจุลินทรีย์และจุลินทรียข์ยาย 
พญาไร้ใบ(ใบ) สรรพคุณใช้ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เช่น 
หนอนกระทู้ผัก มอดแป้ง เพลีย้อ่อน แมลงวันทอง และป้องกัน
แมลงในโรงเก็บ การน าไปใช้ทางการเกษตร น้ ายางสีขาวมีพษิ 
ใช้ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชได้ และสามารถยับยั้งการฟักไข่
ของด้วงถั่วเขียวได้ 
สาบเสือ (ใบ) สรรพคุณ เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ 
น ามาใช้ป้องกันก าจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน ดว้ง
ถั่วเขียว และใช้ในการก าจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสสาเหตุ
โรคพืชได้อีกด้วย เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ ได้แก่ Limonene, 
Pinene และ Naphthoquinone 
 
เมื่อมีการส ารวจและตรวจสอบสรรพคุณจากพืชสมุนไพรแต่ละ
ชนิดแล้ว จึงมีการเตรียมวัตถุดิบพืชสมุนไพรจากพื้นทีว่ิทยา
เขตโป่งสลอด น ามาท าน้ าหมกัสมุนไพรไล่แมลงต่อไป  
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ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. การท าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลง โดยใช้พืชสมุนไพรจาก
วิทยาเขตโป่งสลอด มีรายละเอียด ดังนี้  
สมุนไพรไล่แมลง 
วัตถุดิบที่จะน ามาใช้  
1.ฝักคูณ 3 กิโลกรัม 
2.กลอย 3 กิโลกรัม 
3.ว่านหางจระเข้ (ปั่นละเอียด) 3 กโิลกรัม 
4.พญาไร้ใบ 3 กิโลกรมั 
5.ใบสะเดา (แก่) 3 กิโลกรัม 
6.กากน้ าตาล 5 กโิลกรัม 
7.EM จากผลไม้ 1 ลิตร 
8.ถังหมักพร้อมฝาปิด 1 ใบ 
9.เครื่องบด 1 เครื่อง (ใช้วิธีการสับแทน) 
ขั้นตอนการท า 
1.น าสมุนไพรทั้งหมดมาสับหรือบดให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆ 
2.น าสมุนไพรที่บดละเอียดแล้วมาผสมกบักากน้ าตาลและ
คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
3.เติม EM จากผลไม้ลงในสมุนไพรบดละเอียดที่ผสมกับ
กากน้ าตาลแล้วคลุกเคล้าให้เขา้กัน 
4.เทสมุนไพรที่ได้ลงในถังหมัก แล้วเติมน้ าว่านหางจระเข้ลงไป
ในถังหมักและคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
5.ปิดฝาและล็อคถังหมักให้แน่นแล้วหมกัทิ้งไว้ โดยหมั่นคลาย
ฝาล็อคเป็นระยะๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
6.หลังจากนั้นปิดฝาถังหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน จึงสามารถ
น าสมุนไพรที่หมักไว้มาใช้ในการก าจัดศตัรูพืชได้ 
7.น ามาฉีดพ่นก าจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้อัตราส่วนน้ าสมุนไพร
หมัก 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
 
4. การน าน้ าหมักสมุนไพรไล่แมลงมาใช้ประโยชน ์
เมื่อครบก าหนด 1 เดือนของการหมกั ได้มีการน าน้ ามกั
สมุนไพรที่ได้ มาฉีดพ่นต้นผักที่แปลงผักยกโต๊ะ ภายในศูนย์
เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี พบวา่สามารถป้องกันเพลี้ยอ่อนในผักกาดขาว
และกวางตุ้งฮ่องเต้ได้ดี 

กิจกรรมที่ 11 การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล (6508000021) / 30,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 1-2-3-4 
1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อสร้างและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล 

    1. บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาลอย่างน้อย เป้าหมาย 5 
แบบ ผลการด านินงาน 5 แบบ ประกอบด้วย กล่องใส่ไข่ 
กระถางต้นไม้ จานอาหารแห้ง กระดาษใยตาล กล่อง
อเนกประสงค์ ปัญหา/อุปสรรค ระหวา่งด าเนินการมีการปรับ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะเส้นใยตาลเปน็เส้นสั้นๆ ไม่สามารถ
ขึ้นเป็นโมเดลได้ทั้งหมด และนอกจากนีก้็มีการเติมผสมผสาน
กากใยมะพร้าวเพิ่มความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์บางโมเดล 
2. ความพึงพอใจของชิ้นงานที่ได้สามารถใช้งานได้จริง 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน 90 เปอร์เซ็นต์ของ

    1. การเตรียมเส้นใยตาล เพื่อการใช้เป็นวัสดุขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ 
โดยได้เส้นใยแห้งสนิทหนักประมาณ 2 กิโลกรัม จากลกูตาล 
ประมาณ 100 ลูก  
2. การสร้างแบบบรรจภุัณฑ์สินค้า ได้ชิ้นงาน 5 ชิ้นงานครบ
ตามเป้าหมายของโครงการประกอบด้วย     1. กล่องใส่ไข่ 2. 
กระถางต้นไม้ 3. จานอาหารแห้ง 4. กระดาษใยตาล 5. กล่อง
อเนกประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยแต่
ละบรรจุภัณฑ์มีจ านวน 10 ชิ้น/แบบ 
3. น าผลงานที่ได้ออกโชว์ในงานนิทรรศการ “การน าเสนอผล

1. องค์ความรู้ขั้นตอนการเตรียมเส้นใยตาล 
2. องค์ความรู้ขั้นตอนการท าขึ้นรูปบรรจุ
ภัณฑ์สินค้า 
องค์ความรู้ใหม่ : ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีลวดลาย
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัของบรรจภุัณฑ์ที่
สามารถใช้งานจริง และเป็นการ       เพิ่ม
มูลค่าของเส้นใยตาลเหลือทิ้งจากการท า
ขนม 

เส้นใยตาลมีความ
สะอาดได้ไม่
สม่ าเสมอ เนื่องจาก
ยังคงมีเน้ือตาลติด
เส้นใยมาบางส่วน 
อาจต้องหาวิธกีาร
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเส้น
ใย 

ควรสง่เสริมให้เป็น
อาชีพส าหรับชุมชน
ชนบท เพราะจังหวัด
เพชรบุรีมีต้นตาล
จ านวนมาก 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การใช้งานได้จริง และมีผู้สนใจจากภาคเอกชน ได้น าตัวอยา่ง
โมเดลไปทดสอบการใช้งาน ปัญหา/อุปสรรค บรรจุภัณฑ์บาง
อย่างายังมีแบบที่ไม่สมบูรณ์ทุกชิ้น เช่น มีความหนาบางไม่
เท่ากัน 
3. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  20,004 บาท เบิกจ่ายจริง  
20,004  คงเหลือ 0 บาท 

การด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น เมื่อวันที่ 15-16 
สิงหาคม 2565 ณ อาคารตันตเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภฎั
เพชรบุร ี 

กิจกรรมที่ 12 จัดท าหนังสือ และโปสเตอร์ ชนิดพันธุ์ปูชายฝั่งทะเลและริมฝ่ังน้ าที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี (6508000022) / 80,000 บาท / คณะเทคโนโลยกีารเกษตร / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
2. เพื่อจัดท ารูปเล่มข้อมูลชนิดพันธุ์ปู
ชายฝั่งทะเล และริมฝ่ังน้ าที่ติดทะเล
จังหวัดเพชรบุรี 
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    1. หนังสือชนิดพันธุ์ปูชายฝั่งทะเลและรมิฝั่งน้ าที่ติดทะเล
จังหวัดเพชรบุรี เป้าหมาย 200 เล่ม ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค มีความล่าชา้ของขั้นตอนในการ
จัดท ารูปเล่มอยู่ระยะหนึ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ซ่ึงทางโรงพิมพ์
มอบหมายให้ดูแลการออกแบบรูปเล่มหนังสือ  ได้ประสบ
อุบัติเหตุ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ผลการส ารวจ
ติดตามสถานการณ์อย่างน้อย เป้าหมาย 1 ครั้ง ผลการดเนิน
งาน บรรลุเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค  ได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการและ อยู่ระหวา่งด าเนินการเผยแพร่หนังสือไปยัง
หน่วยงานตา่งๆ 
3. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  85,400 บาท เบิกจ่ายจริง  
85,400  คงเหลือ 0 บาท 

85,400.00 85,400.00  สามารถด าเนินการในใจการจัดท าหนังสือพันธุ์ปูชายฝั่งทะเล 
และริมฝ่ังน้ าที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 200 เล่ม  ได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และอยู่ระหวา่งการเผยแพร่หนังสือไปยัง
หน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนในการท าหนงัสือ  
การขอหมายเลข ISBN และการ
ประสานงานกับองค์กรภายนอก 
   

มีความล่าช้ากวา่
แผนงานที่เตรียมการ
ไว้เนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย (อบุัติเหตุ) 
ซ่ึงด าเนินการแก้ไขได้
ด้วยด ี

  

กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ (6532000001) / 10,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 14 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี (6532000002)   / 10,000 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมพื้นเมือง (6559000003) / 100,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 1-2-3-4 
1.) เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว
หอมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวหอม
พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
3.) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 

ได้ผลิตภัณฑ์ผงชงจมูก
ข้าวพร้อมดื่ม และขอ้มูล
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของผงจมูกข้าว 

นักศึกษาได้ประโยชน์ใน
การท าวจิัย และมกีาร
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชน  

1. เชิงปริมาณ   
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมพื้นเมือง 1 ผลิตภัณฑ์คือ จมูก
ข้าวผงชงพร้อมดื่ม เป้าหมาย 1 ผลิตภณัฑ์  ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
- ข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวกล้อง เช่น สารต้าน
อนุมูลอิสระ, กาบา (GABA) และ แกมมา โอริซานอล 
(Gamma Oryzanol) โดยการส่งตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย 
ข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผงจมูกข้าว ผลการ
ด าเนินงาน ยังอยู่ระหวา่งวิเคราะห์ข้อมลูและส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์สาร GABA และแกมมา โอริซานอล 
- มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หรือมี
การประชุมเพื่อน าข้อมูลสู่ชุมชนหรือกลุม่เป้าหมาย หรือ
เผยแพร่ผลการด าเนินทางสื่อออนไลน์ หรือร่วมจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน อยา่งน้อย 1 ครั้ง ผลการด าเนินงาน ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
- บูรณาการในรายวิชาหลักชวีวิทยา และวิชาสรีรวิทยาและ
ชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต เป้าหมาย จ านวน 2 รายวิชา ผลการ

100,000.00 100,000.00 เป็นการวิจยัที่สามารถตอ่ยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ 
โดยการแปรรูปจากข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี และ
ด าเนินการโดยปลกูพันธุ์ข้าวหอมเพือ่ใหไ้ด้เมล็ดพันธุ์เพียงพอ
ในการท าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการปลูก
ประมาณ 4 เดือนที่แปลงปลูกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บ้านลาด และโรงเรือน
เพาะปลูกสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี จน
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ที่ได้และน าเมล็ดไปแปรรูปเป็นจมูกขา้ว
ผงชงพร้อมดื่ม และน าไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและ
สมบัติเชิงหน้าที่ เช่น ฤทธิก์ารต้านอนุมลูอิสระ วิเคราะห
ปริมาณกาบา และ แกมมาออริซานอล เป็นต้น โดยวิเคราะห์ที่
ห้องแลบปฏิบัตกิารศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวโมเลกุล 
สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี และออกแบบ
แพคเกจจิ้งผงชงจมูกข้าว จากนั้นน าองค์ความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดสู่
ชุมชน นักศึกษา หรือผู้สนใจทัว่ไป  

 ชุมชน/องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
1) ชื่อชุมชน/องค์กร ศูนย์ข้าวชุมชนไร่
มะขาม ต าบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุร ี
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การแปรรูปจมกู
ข้าวเป็นผงชงพร้อมดื่ม 
 
 ผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ 
ร่วมกับการเรียนการสอน/งานวิจยั 
1) ชื่อองค์ความรู้ การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่ในผงจมกู
ข้าว 
 
ร่วมกับชุมชน 
1) ชื่อองค์ความรู้ ประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการของผงจมูกขา้ว, ขบวนการแปร
รูปจมูกข้าวเป็นผงชงพร้อมดื่ม 
2) ชื่อผลิตภัณฑ์ ผงชงจมูกข้าวพร้อมดื่ม 
จ านวน 400 ชิ้น มูลค่าการจ าหนว่ย/ชิ้น 25 
บาท 

ไตรมาสที่ 3 แต่การ
เบิกจ่ายยังอยู่
ระหว่างด าเนินการ 
ยังไม่แล้วเสร็จ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินงาน ยังอยู่ระหวา่งด าเนินการ 
- รายได้จากการบริการวิชาการ - - 
2. เชิงคุณภาพ   
3. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามช่วงไตรมาส 4  คาดวา่จะ
แล้วเสร็จในไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติ ยังอยู่ระหวา่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75 

 
 บูรณาการกจิกรรมร่วมกบัการเรียนการ
สอน  
1) รายวิชา……หลกัชีววิทยา จ านวน
นักศึกษา 26 คน 
2) รายวิชา……สรีรวิทยาและชวีเคมีพื้นฐาน
ของชีวิต จ านวนนักศึกษา 12 คน 
 
บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจยั 
1) ชื่อวิจยั....การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ
และสมบัติเชิงหน้าที่ของผงจมูกข้าว 

กิจกรรมที่ 16 พัฒนาพันธุข์้าวเพือ่การอนุรักษ์พันธกุรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี (6559000004)  / 100,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 1-2-3-4 
1. เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อประเมินพันธุ์ขา้วพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะทาง
การเกษตรและคุณค่าทางโภชนาการ 
โดยให้เกษตรกรมีส่วนรว่มจ านวน 
10 พันธุ ์
3. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุรีไว้ไม่ให้สูญหายไป 

ได้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
จังหวัดเพชรบุรีที่คัดเลือก

โดยเกษตรมีส่วนร่วม 
อย่างน้อย 2 พันธุ์ เพือ่
น าไปปลูกขยายต่อไป 

1. ข้อมูลลักษณะกทาง
การเกษตรและขอ้มูลทาง
โภชนาการ ขา้วเปลือก 

ข้าวสาร ข้าวสุก ของข้าว
พื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่
ประเมินร่วมกับเกษตรกร 

และได้พันธุ์ที่เป็นที่
ต้องการของเกษตรกร  
2. รายงานโครงการ 1 

เล่ม 

1. เชิงปริมาณ   
- จ านวนพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบุรีที่ปลกูคัดเลือกในแปลงปลูก
ทดสอบ เช่น พันธุ์เหลืองชะออม เหลืองตาปลื้ม เหลืองแตงโม 
ขาวกระดูกช้าง กาบแก้ว บึงบ่าง หอมใบเตย หอมชอ่งสะแก 
ไร่มะขาม และนาสาว พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทดสอบจ านวน 10 
พันธุ์  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
- จ านวนพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรคดัเลือกเพื่อน าไปปลูก
ขยายต่อในฤดูกาลตอ่ไป พันธุ์ข้าวที่คัดเลือกขยายพันธุ์อย่าง
น้อย 2 พันธุ ์ด าเนินการเสร็จสิ้น 
- มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน เช่น มีการประชุมชี้แจงเพื่อ
น าข้อมูลพันธุ์ข้าวสู่ชุมชนหรือกลุ่มเปา้หมาย หรือประชุม
ร่วมกับผู้น าชุมชนในการคัดเลือกพันธุ์ขา้วพื้นเมือง เผยแพร่ผล
การด าเนินงานอยา่งน้อย 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- บูรณาการในรายวิชา 
   วิชาหลกัชีววิทยา และ วิชาสรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของ
ชีวิต  2 รายวิชา อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- องค์ความรู้ที่ได้ 
- ข้อมูลลักษณะกทางการเกษตรและขอ้มูลทาง 
โภชนาการ ขา้วเปลือก ขา้วสาร ข้าวสุก ของข้าวพันธุ์ที่
ประเมินร่วมกับเกษตรกร และได้พันธุ์ทีเ่ป็นที่ต้องการของ
เกษตรกร  องค์ความรู้ หรือรายงานโครงการ 1 เล่ม อยู่
ระหว่างด าเนินการ 
2. เชิงคุณภาพ   
3. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามเวลาช่วงไตรมาส 4  อยู่
ระหว่างด าเนินการคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติ ยังอยู่ระหวา่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 

100,000.00 100,000.00 เป็นการวิจยัประเมินพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจงัหวัดเพชรบุรีโดยให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุข์้าวเพื่อให้ได้ขา้วที่เป็น
ที่ต้องการของเกษตรกรและสามารถน าไปปลูกขยายต่อไปใน
แต่ละพื้นที่ โดยด าเนินการปลูกข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งหมด 10 พันธุ์ โดยแบ่งเป็น 10 แปลงย่อยขนาด 4x5 เมตร 
จ านวน 2 ซ้ า ที่แปลงปลูกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บา้นลาด จนถึงระยะที่
ข้าวออกรวงประเมินพันธฺข้าวครั้งที่ 1 ในระยะกอ่นเก็บเกี่ยว
ผลผลิต โดยดูจากลักษณะทรงต้น การแตกกอ จ านวนรวง 
ความยาวรวง จ านวนเมล็ดต่อรวง และการทนโรค ซ่ึงประเมิน
โดยตัวแทนเกษตรกรแต่ละอ าเภอของจงัหวัดเพชรบุรี และ
ประเมินพันธุ์ข้าวครั้งที่ 2 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว้ โดย
ประเมินจากลักษณะข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวสุกโดยการ
หุงให้ชิม และท าแบบประเมินความนุ่ม ความหอม รสชาติ เป็น
ต้น และสรุปคะแนนพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรให้คะแนนความชอบ
มากที่สุด และถกประเด็นเหตุผลความชอบและไม่ชอบ และลง
มติเลือกพันธุ์ขา้วพื้นเมืองเพื่อน าไปปลูกขยายในแต่ละพื้นที่
ต่อไป  

ชุมชน/องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
1) ชื่อชุมชน/องค์กร ศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร..ต าบล..
ถ้ ารงค์..จังหวัด.เพชรบุรี 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน : การคัดเลือกพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองจากลักษณะทางการเกษตร 
และคุณค่าทางโภชนาการ 
 
 ผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ 
ร่วมกับการเรียนการสอน/งานวิจยั 
1) ชื่อองค์ความรู้ : การคัดเลือกพันธุข์้าว
พื้นเมืองจากลักษณะทางการเกษตรและ
คุณค่าทางโภชนาการ 
 
ร่วมกับชุมชน 
1)  ชื่อองค์ความรู้ การคัดเลือกพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองจากลักษณะทางการเกษตร และ
คุณค่าทางโภชนาการ 
2) ชื่อผลิตภัณฑ์ - 
 
 บูรณาการกจิกรรมร่วมกบัการเรียนการ
สอน  
1) รายวิชา หลกัชีววิทยา จ านวนนกัศึกษา 
26 คน 
2) รายวิชา สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของ
ชีวิต จ านวนนักศึกษา 12 คน 
 
บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจยั 
1) ชื่อวิจยั การประเมินพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
จากลักษณะทางการเกษตร 

    

กิจกรรมที่ 17 ยกเลิก 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 18 รวบรวมและอนุรักษ์พันธกุรรมกล้วยไม้ (6559000006) / 50,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  / ไตรมาสที่ 3 
1)  เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2)  เพื่ออนุรักษ์พันธกุรรมกล้วยไม้ 
และบูรณาการใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน 
3)  เพื่อให้มีพันธุกรรมกลว้ยไม้
ส าหรับการวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4)  เพื่อปลูกเล้ียงในสวน
พฤกษศาสตร์เพชรวนาลยั ให้เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นกัเรียน 
นักศึกษา  บุคลากรและชุมชน
ใกล้เคียง รวมถึงน ากลับคืนสู่
ธรรมชาติ และชุมชนต่อไป 

กล้วยไม้ชนิดต่างๆที่
รวบรวมและปลกูเล้ียงใน
สวนพฤกษศาสตร์เพชร

วนาลัย 

แหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา  
บุคลากรและชุมชน

ใกล้เคียง รวมถึงน ากลับ
คืนสู่ธรรมชาติ และ

ชุมชนต่อไป 

1) เชิงปริมาณ    
1. ศึกษาผลสารสูตรอาหารต่อการงอกของเมล็ดและ
พัฒนาการของเอมบริโอกลว้ยไม้นางกรายในสภาพปลอดเชื้อ 
สูตร 1  1 สูตร 
2. รวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ใกล้สูญพนัธุ์ หายาก หรือมี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เพือ่อนุรักษ์ในโรงเรือนและ/หรือปลูก
เล้ียงในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลยั ชนิด 10 10 ชนิด 
3. ติดตามผลอัตราการรอดชีวิตของกล้วยไม้ที่ออกปลกูในป่า
โป่งสลอดจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ อัตราการรอดชีวิต
ไม่ต่ ากว่า 50% อัตราการรอดชวีิตไม่ต่ ากว่า 50% 
4. รายงานผลการด าเนินงาน เล่ม 1 1 เล่ม 
2) เชิงคุณภาพ    
1.รายวิชาที่น าข้อมูลการศึกษามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอน รายวิชา 1 1 รายวิชา 
3) เชิงเวลา    
1. กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไตรมาส 3 3 
4) เชิงต้นทุน    
   1.ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามทีไ่ด้รับอนุมัติ -    
50,000  บาท 50,000 

50,000.00 50,000.00 สถานะของกจิกรรม  ด าเนินการแลว้เสร็จ   
ลักษณะกิจกรรม  
ด าเนินการรวบรวมพันธุก์ล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ หายาก หรือมี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เพือ่อนุรักษ ์
ในโรงเรือนและ/หรือปลูกเลี้ยงในสวนพฤกษศาสตร์เพชร
วนาลัย 
   

บูรณาการกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอน  
1) รายวิชา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จ านวน
นักศึกษา 30 คน 
บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจยั 
1) ชื่อวิจยั การเพาะเลีย้งกล้วยไม้เอื้องจ าปา 

    

กิจกรรมที่ 19 จัดท าหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเล่ม 3 (6559000007) / 150,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  / ไตรมาสที่ 3 
1)  เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2) เพื่อจัดท าหนังสือพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์เพชรวนาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี เล่ม 3 

หนังสือพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์เพชร

วนาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เล่ม 3 

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา บุคคล

ทั่วไป เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
ชนิดต่างๆ  

1) เชิงปริมาณ    
    1. จ านวนหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์  เพชร
วนาลัย เล่ม 1,000 อยู่ในระหว่างการจดัท าหนังสือ 
    2. จ านวนงาน/นิทรรศการที่น าหนังสือไปเผยแพร่ งาน 1  
2) เชิงเวลา   กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด ไตร
มาส 3 - 
3) เชิงต้นทุน   ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
-    150,000  บาท อยู่ในระหว่างการด าเนินการเบิกจา่ยค่า
จัดท าหนังสือ 

150,000.00 51,000.00 สถานะของกจิกรรม ระหว่างด าเนินการ   
ลักษณะกิจกรรม  จัดรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ วางรูปแบบ
การน าเสนอในหนังสือพรรณไม้ เล่ม 3 และด าเนินการส่งโรง
พิมพ์เพื่อด าเนินการจัดท าเล่มหนังสือ 

บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจยั 
1) ชื่อวิจยั การเพาะเลีย้งกล้วยไม้เอื้องจ าปา 

    

กิจกรรมที่ 20 จัดตั้งพิพธิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี (6559000008) / 100,000 บาท /  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  / ไตรมาสที่ 3 
1) เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2) เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ีที่ได้มาตรฐานส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจยั และ 
บริการวิชาการ 
3) เพื่อให้มีพิพธิภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ีที่ได้มาตรฐานส าหรับการ

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏั

เพชรบุร ี

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา บุคคล

ทั่วไปเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางธรรมชาติ 
ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย ์

1. เชิงปริมาณ    
- จ านวนพืชที่เกบ็รวบรวมได้ ชนิด 30 30 ชนิด 
- จ านวนสัตว์ที่เกบ็รวบรวมได้ ชนิด 30 30 ชนิด 
- พิพธิภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
แห่ง 1 1 แห่ง 
- จ านวนผู้เข้าเยีย่มชม คน 100 ** 
2. เชิงคุณภาพ     
  1.จ านวนโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ได้รับประโยชน ์หน่วยงาน 
2 ** 
    - บูรณาการกบั 
    - รายวิชาชีววิทยา 1, 2 
    -  สัตววิทยา  
    - พฤกษศาสตร์  

100,000.00 100,000.00 ลักษณะกิจกรรม  
1) ด าเนินการจัดรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สตัว์ และจุลินทรีย์ชนิด
ต่างๆ  
2) ปรับปรุงห้องความหลากหลายทางชวีภาพ เพื่อปรับให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี
 
บูรณาการกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอน  
1) รายวิชา พฤกษศาสตร์ จ านวนนักศึกษา 13 คน 
2) รายวิชา อนกุรมวธิานและความหลายหลายทางชีวภาพ 
จ านวนนกัศึกษา 12 คน 
3) รายวิชา สัตววิทยา จ านวนนกัศึกษา 70 คน 
4) รายวิชา ชวีวิทยา 1,2 จ านวนนกัศึกษา 17 คน 

  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
ท าให้ไม่สามารถเปิด
บริการให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาได้ ท าให้
จ านวนผู้เข้าชมและ
จ านวนโรงเรียน/
สถานศึกษา ที่ได้รับ
ประโยชน์  ไม่
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

       - อนุกรมวิธานและความหลายหลายทางชีวภาพ 
 รายวิชา 4 4 รายวิชา 
ด าเนินการบูรณาการกับรายวิชาตา่งๆ ในรูปแบบการสอน
ออนไลน ์
3. เชิงเวลา    
   1. กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด ไตรมาส 3 3 
4. เชิงต้นทุน    
   1.ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามทีไ่ด้รับอนุมัติ -    
100,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อย 

สามารถระบุในผล
การด าเนินงานได้ 

กิจกรรมที่ 21 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสขุภาพจากลูกตาลอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบา้นโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (6563000003) /  50,000 บาท /  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  / ไตรมาสที่ 3 
1) เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหวาน
เพื่อสุขภาพจากลูกตาลออ่นเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบา้น
โป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุร ี

ผลิตภัณฑ์ขนมอบจากลูก
ตาลผสมน้ าตาลโตนด 

ชุมชนสามารถน าสูตร
และกระบวนการผลิต

ขนมอบจากลูกตาลผสม
น้ าตาลโตนดไปใช้

ประโยชน์ได ้

1) เชิงปริมาณ   
1. จ านวนชุมชนเป้าหมาย (ชุมชนโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.
เพชรบุรี) เป้าหมาย 1 ชุมชน / ผลการด าเนินการ  1 ชุมชน 
2. ผลิตภัณฑ์เค้กเพื่อสุขภาพจากลกูตาลอ่อน เป้าหมาย 100 
ชิ้น / ผลการด าเนินการ  100 ชิ้น 
3. สูตรการท าผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย 1 สตูร / ผลการด าเนินการ  
2 สูตร 
2) เชิงคุณภาพ   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
3) เชิงเวลา  ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ไตรมาส 3 / ผล
การด าเนินการ ไตรมาส 3 
4. เชิงงบประมาณ  ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติ เป้าหมาย 50,000  บาท / ผลการด าเนินการ 50,000   
บาท 
 

50,000.00 50,000.00 สถานะของกจิกรรม ด าเนินการแล้วเสรจ็ 
ลักษณะกิจกรรม      อบรมการท าผลิตภัณฑ์ขนมอบจากลูก
ตาลอ่อนและน้ าตาลโตนด ได้แก่ เค้กลกูตาลน้ าตาลโตนด และ
โดนัทลูกตาลน้ าตาลโตนด เมื่อวันที ่16 กรกฎาคม 2565 ณ 
ชุมชนบ้านโป่งสลอด อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี                     

ชุมชน/องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
1) ชื่อชุมชน/องค์กร บ้านโป่งสลอด ต าบห
นองกะปุ จังหวัดเพชรบุร ี
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน สูตรและ
กระบวนการผลิตขนมอบจากลกูตาลผสม
น้ าตาลโตนด 
 
 ผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ 
ร่วมกับการเรียนการสอน/งานวิจยั 
1) ชื่อองค์ความรู้ การพัฒนาสูตรและ
กระบวนการผลิตขนมอบจากลกูตาลผสม
น้ าตาลโตนด 
 
ร่วมกับชุมชน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ การพัฒนาสูตร
และกระบวนการผลิตขนมอบจากลูกตาล
ผสมน้ าตาลโตนด  จ านวน100 ชิ้น มูลค่า
การจ าหน่วย/ชิ้น 20 บาท 
 
 
 บูรณาการกจิกรรมร่วมกบัการเรียนการ
สอน  
1) รายวิชา 4093902  การวิจัยและพัฒนา
อาหารและโภชนาการประยกุต์  จ านวน
นักศึกษา 15 คน 
 
บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจยั 
1) ชื่อวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้ก
โดยใช้น้ าตาลโตนดผสมลูกตาลเพื่อทดแทน
น้ าตาลทราย 
2) ชื่อวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัท
น้ าตาลโตนดผสมลูกตาล 

    

โครงการที่ 29 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืน (6544000035) / 1,000,000 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ไตรมาสที่ 2-3-4  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อยกระดับการออกแบบ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ 
ทันสมัยและส่งออกสู่ตลาดสากล 
2. เพื่อพัฒนาแผนการตลาดและ
ขับเคลื่อนแผนการตลาดให้มีความ
ครบถ้วน 

ด้านเวลา งบประมาณ 
บุคคลากรและเครื่องมือ

สนับสนุน 

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการพัฒนา

และยกระดบั 

1. เชิงปริมาณ 
    1) จ านวนกลุ่มผู้ผลิต/วิสาหกจิชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 10 ราย / ผลการด าเนินงาน 7 ราย 
    2) ผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการพัฒนาและยกระดับ  เป้าหมาย  
≥10 ผลิตภัณฑ์  / ผลการด าเนินงาน  8 ผลิตภัณฑ์ 
     3) จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป้าหมาย  
125 คน  / ผลการด าเนินงาน   สรรหาและรอเปิดเทอม 
     4) จ านวนองค์ความรู้/งานวิจยั/นวตักรรมของอาจารย์
หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เปา้หมาย 10 องค์ความรู้  / 
ผลการด าเนินงาน ก าลังด าเนินการ 
     5) จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เป้าหมาย  
20 รายวิชา 5 รายวิชาและรอเปิดเทอม 
2. เชิงคุณภาพ 
     1) แผนการตลาด  เป้าหมาย 10 แผน  /  ก าลัง
ด าเนินการ 
     2) กลุ่มผู้ผลิต/วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีระดับ
กลุ่มที่สูงขึ้น  เป้าหมาย  ≥5 ราย  /   รอด าเนินการ 
3. เชิงเวลา  เป้าหมาย ไตรมาส 4     /   เกิดความลา่ช้า 
4. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย   1,000,000 บาท  / ได้เบิกเงิน
ตามกิจกรรม 
 

######### 4,420.00 ได้มีการด าเนินงานตามแผนการ  การพัฒนาและยกระดับบรรจุภัณฑ์ เพือ่เพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ขาดความพร้อมของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
รายชื่อในโครงการ 
U2T ตัวอย่างเช่น 
     1)ไม่มีผลิตภัณฑ์
ตามที่ระบุ เช่น มี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การอบรมและไม่คิด
จะท าต่อ กลุ่มไม่ได้
ท าผลิตภัณฑ์ที่ระบุ 
เป็นต้น 
     2)ยังไม่มีการร่วม
กลุ่มอย่างเป็น
ทางการ ท าใหห้า
ข้อสรุปและแผนใน
อนาคตไม่ได้ 
     3)ไม่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ 
เนื่องมาจากได้รับเงิน
สนับสนุนจาก
โครงการอื่นแล้ว หรือ
กลุ่ม/ชุมชนไม่
ต้องการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์  
 จากที่ได้กลา่วมา ท า
ให้เสียเวลากับการ
สรรหาผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการ 
และส่งผลให้กิจกรรม
ถัดไปมีปัญหา ไม่
สามารถเร่ิม
ด าเนินการได้ 

ไม่ควรน าผลิตภัณฑ์
ที่มาจากการอบรม
เพียงครั้งเดียว หรือ
เลือกชุมชนที่ยังไม่
เข้มแข็งมาต่อยอด
โครงการนี้ เนื่องจาก
เป็นโครงการเน้น
พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
เพิ่มมูลค่าและโอกาส
ในการตลาด จึงควร
เลือกผู้ประกอบการที่
ด าเนินการมาระยะ
หนึ่งแล้ว จะท าให้เกิด
ประโยชน์มากกว่า 

กิจกรรมที่ 2 การทอผ้าไหมลายอัตลกัษณ์ดอนขุนห้วย (ปฏบิัติการทอลายตาสับปะรด) (65C4000012) / 60,480 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
1. เพื่อให้เกิดลวดลายผา้ไหมที่
เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวดอนขุน
ห้วย 
2. เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์จากผา้ไหม
ใยสับปะรดท่ีน าไปจ าหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ 
3. เพื่อให้เกิดการรวมตวัการสร้าง
รายได้ให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่ม
ชาวดอนขุนห้วย 
4. เพื่อให้มหาวิทยาลยัราชภัฏ

1. กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการส ารวจและ
เก็บข้อมูลพื้นที่และ

ข้อมูลเชิงลึกกลุ่มทอผ้า
ไหมและออกแบบ

ลวดลายผ้าไหมอัตลักษณ์
ดอนขุนห้วย (ปฏิบัติการ

ออกแบบ) 
2. กิจกรรมลงพื้นที่

ปฏิบัติการจริงทอผ้าไหม
และออกแบบลวดลายผา้

1. กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลพื้นที่และขอ้มูลเชิง
ลึกกลุ่มทอผ้าไหมและ
ออกแบบลวดลายผ้า
ไหมอัตลักษณ์ดอนขุน

ห้วย (ปฏบิัติการ
ออกแบบ) 

2. กิจกรรมลงพื้นที่
ปฏิบัติการจริงทอผ้าไหม
และออกแบบลวดลายผา้

1. เชิงปริมาณ  
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ  
เป้าหมาย 5  / ผลการด าเนินงาน 1  
- จ านวนองค์ความรู้ งานวิจยั นวัตกรรมของอาจารย์หรือ
นักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกบัชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  เป้าหมาย 5  / ผลการ
ด าเนินงาน 3  
- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพฒันา/วิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภฏัที่
ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยราชภฏั เป้าหมาย 5  / ผลการด าเนินงาน 1  

      1. องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงการทอ
ผ้า 4 ตะกอ เป็น 6 ตะกอ ซ่ึงเป็นการทอผ้า
ที่ยากมากยิ่งขึ้น แต่ให้ลายที่มีความสวยงาม 
2. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเปลีย่นแปลง
ลายได้ขึ้นเอง เพื่อสามารถตอ่ยอดเป็นอาชีพ
ได้ในอนาคต 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพชรบุรีได้สร้างอัตลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรม 

ไหมอัตลักษณ์ดอนขุน
ห้วยเพือ่ทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว
และสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชิน ี

ไหมอัตลักษณ์ดอนขุน
ห้วยเพือ่ทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว
และสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชิน ี

- จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ 
เป้าหมาย 1 / ผลการด าเนินงาน 1  
- รายวิชาทีบู่รณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้ารว่ม เป้าหมาย 80  / ผลการด าเนินงาน 80  
2. เชิงคุณภาพ  
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
และยกระดบัให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น เป้าหมาย 1  
/ ผลการด าเนนิงาน 1  
3. เชิงเวลา  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส ารวจและเกบ็ข้อมูลพื้นทีแ่ละข้อมูลเชิงลึกกลุ่มทอผ้าไหมและ
ออกแบบลวดลายผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย (ปฏิบัติการ
ออกแบบ) เป้าหมาย ไตรมาส 2  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (กิจกรรมลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงทอ
ผ้าไหมและออกแบบลวดลายผา้ไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วยเพื่อ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี) เป้าหมาย ไตรมาส 2  
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 313,600 บาท เบิกจ่าย 
0 บาท คงเหลือ 313,600 บาท 

กิจกรรมที่ 3 โครงการการพัฒนาผา้ไหมใยสับปะรดสู่การสร้างลายอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี (6598000016) / 313,600 บาท /  สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
1. เพื่อให้เกิดลวดลายผา้ไหมที่
เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวดอนขุน
ห้วย  
2. เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์จากผา้ไหม
ใยสับปะรดท่ีน าไปจ าหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้  
3. เพื่อให้เกิดการรวมตวัการสร้าง
รายได้ให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่ม
ชาวดอนขุนห้วย  
4. เพื่อให้มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบุรีได้สร้างอัตลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
รายได้ชุมชนเพื่อพัฒนา

ออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายจากผา้

ไหมบ้านดอนขุนหว้ย ได้
ผ้าทอจากใยสับปะรด
เพื่อการค้าเชิงพาณิชย ์ 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
รายได้ชุมชนเพื่อพัฒนา

ออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกายจากผา้

ไหมบ้านดอนขุนหว้ย น า
สินค้าออกสู่ตลาดสากล  

7. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน  
7.1 เชิงปริมาณ  
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
เป้าหมาย 5 / ผลการด าเนินการ 1  
- จ านวนองค์ความรู้ งานวิจยั นวัตกรรมของอาจารย์หรือ
นักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกบัชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เปา้หมาย 5 / ผลการ
ด าเนินการ 3  
- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพฒันา/วิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภฏัที่
ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยราชภฏั เป้าหมาย 5 / ผลการด าเนนิการ 1  
- จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ 
เป้าหมาย 1 / ผลการด าเนินการ 1  
- รายวิชาทีบู่รณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้ารว่ม เป้าหมาย 80 / ผลการด าเนินการ 80  
7.2 เชิงคุณภาพ  
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
และยกระดบัให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น เป้าหมาย 1 / 
ผลการด าเนินการ 1  
7.3 เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างรายได้ชุมชนเพื่อพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์

313,600.00 65,200.00 

 

1. องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงการทอ
ผ้า 4 ตะกอ เป็น 6 ตะกอ ซ่ึงเป็นการทอผ้า
ที่ยากมากยิ่งขึ้น แต่ให้ลายที่มีความสวยงาม  
2. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเปลีย่นแปลง
ลายได้ขึ้นเอง เพื่อสามารถตอ่ยอดเป็นอาชีพ
ได้ในอนาคต  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เครื่องแต่งกายจากผา้ไหมบ้านดอนขุนหว้ย) เปา้หมาย ไตรมาส 
3 / ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3  
7.4 เชิงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป้าหมาย 313,600 บาท / 
ผลการด าเนินการ 65,200 บาท  

กิจกรรมที่ 4 โครงการขับเคลื่อนการพฒันาคุณภาพชีวิต น าเศษวัสดุจากมะพร้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมปิัญญา : โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (6598000025) / 25,880 บาท /  สถาบันวิจัยและส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าให้กับชุมชน (6566000018) / 84,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 4 
                    
โครงการที่ 30 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ขา้ของแผ่นดิน 
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (6590000007) / 2,000,000 บาท / ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ไตรมาสที่ 1-2-3-4 
กิจกรรมย่อยที่ 1  
กิจกรรมราชภฏัทอฝัน ปันน้ าใจ ปีที่ 
8 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา 
มีจิตสาธารณะ 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นทีมได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ Sort 
Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีจิตอาสา มีจิ
สาธารณะ สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ท างานเป็นทีมได้ เกิด

ทักษะ Soft Skills ดว้ย
กระบวนการวิศวกรสังคม 

1. เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษามจีิตอาสา มีจิตสาธารณะ เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.78 
-นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นและท างานเป็นทีมได้ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.67 
-นักศึกษาเกิดทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม  เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.66 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 27 
พฤษภาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 27 พฤษภาคม 2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
77,950  บาท / ผลการด าเนินการ 77,950 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ  100 

77,950.00 77,950.00 กิจกรรมโครงการ ราชภัฏทอฝัน ปันน้ าใจ ปีที่ 8   ก าหนดจัด
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านดอนทราย 
ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์  พิธี
เปิดโดยอาจารย ์ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 50  
คน กิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานโดยจัดท าปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น สรามกีฬา จัดท าสือ่ BBL และท าสือ่การสอนในห้องเรียน 
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยใชก้ระบวนการทกัษะ Soft 
skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 

1. นักศึกษามีจิตอาสาในการช่วยเหลือสงัคม
มากขึ้น 
2. นักศึกษามีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 
3. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างปราศจากข้อขัดแย้ง 
4. นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

  อยากให้จัดกจิกรรมดี 
ๆ แบบนี้อกี 

กิจกรรมย่อยที่ 2  
กิจกรรมนักศึกษากับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 
2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
3) เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในร้ัวมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกบังานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / 
ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกบัทักษะการเปน็ผู้น า ทักษะการ
บริหารจัดการกระบวนการ การวางแผน เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.38 
-นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการการใช้ทักษะการเป็นผุ้น าแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้จากสถานการณ์จ าลอง เป้าหมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.39 
-นักศึกษามีทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของการท างาน
ร่วมกันของนักศึกษา เปา้หมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการ
ด าเนินการ 4.45 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 20 
มิถุนายน 2565 / ผลการด าเนินการ 20 มิถุนายน 2565 
4. เชิงงบประมาณ 

1,200.00 1,200.00 กิจกรรมโครงการ กจิกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา  ก าหนดจัดในวันที่ 20 มถิุนายน 2565  ผา่น
ระบบZoom  มีผู้เข้ารว่มโครงการจ านวน 1,089  คน 
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้หัวขอ้การประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยากรโดยคุณน้ าฝน แสงอรุณ และบรรยายในกิจกรรมให้
ความรู้ในหัวข้อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคุณกิตติภพ 
รักษาราษฎร์   

1. นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบัการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในร้ัวมหาวิทยาลยั 
3. นักศึกษามีส่วนรว่มในการแสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
1,200  บาท / ผลการด าเนินการ 1,200 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ  100 

กิจกรรมย่อยที่ 3  
กิจกรรม ยุวเกษตรพอเพียง สืบสาน 
รักษา และต่อยอด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา 
มีจิตสาธารณะ 
2. เพื่อให้นักศึกษาให้นักศึกษา
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ท างานเป็นทีมได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ Soft 
Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
4. เพื่อขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษามีจิตอาสา ใน
การชว่ยเหลือสังคม มี
ทักษะ Soft skills ดว้ย

กระบวนการวิศวกรสังคม
สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  

1. เชิงปริมาณ 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
/ ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษามจีิตอสา มีจิตสาธารณะ เปา้หมาย ระดับมาก  
≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.34 
-นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผุอ้ื่นและท างานเป็นทีมได้  
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.36 
- นักศึกษาเกิดทักษะ Soft Skills ดว้ยกระบวนการวิศวกร
สังคม เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.53 
3. เชิงเวลา 
 - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย 28-29 
พฤษภาคม2565 / ผลการด าเนินการ 28-29 พฤษภาคม2565 
4. เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
91,878  บาท / ผลการด าเนินการ 91,878 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ  100 

91,878.00 91,878.00 กิจกรรมโครงการ ยุวเกษตรพอเพียง สบืสาน รักษาและต่อ
ยอด ก าหนดจัดในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556  ณ โรงเรียน
บ้านคลองวาฬ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  พิธีเปิด
โดยอาจารย ์ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ชว่ยอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 50  
คน กิจกรรมแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการปรับพื้นที่ใน
แปลงเกษตรและยกร่องแผลงเกษตร ซ่อมแซมโรงเห็น ปรับภูมิ
ทัศน์แปลงเกษตรและติตั้งระบบรดน้ าอัตโนมัติ โดยใช้ทักษะ 
Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 

1. นักศึกษามีจิตอาสา มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือสังคม 
2. นักศึกษาได้น าทักษะ Soft  skills ดว้ย
กระบวนการวิศวกรสังคมไปประยุกต์ใชใ้น
การท ากจิกรรม 
3. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกบผู้อื่นได้
และใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน ์

  ความพร้อมของ
อุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมไม่เพียงพอ 

กิจกรรมย่อยที่ 4  
กิจกรรมวิศวกรสังคม PBRU GEN Z 
สืบสาน รักษา และตอ่ยอดโครงการ
ในพระราชด าริ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ 
สืบสาน รักษา และตอ่ยอดโครงการ
ในพระราชด าริ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะ 
Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละเพิ่ม
พื้นที่ป่า 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษาได้เรียนรู้
โครงการในพระราชด าริ 

ได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแล
เพิ่มพื้นที่ป่า มีทกัษะ 

Soft Skills ด้วย
กระบวนการสังคม 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปต่อยอดและปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / 
ผลการด าเนินการ ร้อยละ 98 
2. เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษาเรียนรู ้สืบสาน และต่อยอดโครงการในพระราชด าริ 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.65 
- นักศึกษาเกิดทักษะ Soft Skills ดว้ยกระบวนการวิศวกร
สังคม เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.64 
- นักศึกษาได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและเพิ่มพื้นที่ป่า 
เป้าหมาย ระดับมาก  ≤4.00 / ผลการด าเนินการ 4.72 
3. เชิงเวลา 
    - กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เปา้หมาย 19 
พฤษภาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 19 พฤษภาคม 2565 
4.เชิงงบประมาณ 
   - ค่าใช้จา่ยของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมาย 
65,000  บาท / ผลการด าเนินการ 65,000 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ร้อยละ  98  

65,000.00 65,000.00 กิจกรรมโครงการ วิศวกรสังคม PBRU GEN Z สืบสานรักษา 
และต่อยอดโครงการในพระราชด าริ  ก าหนดจัดในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2565  ณ ฟาร์มทะเลตัวอยา่งฯ โครงการ
พระราชด าริฯแหลมผักเบีย้ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริน
ธร มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 98  คน กิจกรรมน านักศึกษา
เข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ มกีารฟังบรรยายให้
ความรู้และกจิกรรมปลูกต้นกลา้ไม้โกวและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
การด าเนินโครงการใช้กระบวนการทกัษะ Soft Skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม 

1. นักศึกษามีทักษะSoft Skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม 
2. นักศึกษามีได้รับความรู้ สืบสาน รักษาต่อ
ยอดโครงการในพระราชด าร ิ
3. นักศึกษาได้อนุรักษ์ทรัพยการธรรมชาติ
และเพิ่มพื้นที่ป่า 

    

โครงการที่ 31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตร์ “เพชรบุรี : ชุมชน  บนเส้นทางการค้าโบราณ” (6501000011) / 664,500 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 1-2-3-4 
1)  เพื่อศึกษาและรวบรวม
ประวัติศาสตร์ในพื้นที่เพชรบุรี ตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหวัเล้ียว
ประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ 
2)  เพื่อจัดท าต้นฉบับหนังสือ 

    1. เชิงปริมาณ 
1)  จ านวนคลิปวีดีโอเรื่องราว ประวัติศาสตร์ในพื้นที่เพชรบุรี 
และประจวบฯ จ านวน 1 คลิป  
2) จ านวนต้นฉบับหนังสือประวัติศาสตร์ เพชรบุรี ชุมชนบน
เส้นทางการค้าโบราณ จ านวน 1 เล่ม 

664,500.00 638,425.84 ผลการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ได้ด าเนินการจัดโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ เพชรบุรี : 
ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ  พบว่า หลักฐานโบราณคดีที่
พบในพื้นที่เพชรบุรีแสดงให้เห็นว่า  เพชรบุรีอยู่ในอาณาจกัร
ทวาวรดี สมยัพุทธศตวรรษที่ 11-16  ซ่ึงอาณาจักรทวารวดี

1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้หนงัสือ 
เพชรบุรี ชมุชนบนเส้นทางการค้าโบราณ 
เพื่อจัดท าและหารายได้ต่อไป 
2)  แหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ในพื้นที่
เพชรบุรีและพื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ 

เวลาในการลงพื้นที่ไม่
เพียงพอในการเก็บ
ข้อมูลในแต่ละพื้นที่  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพชรบุร ีชุมชนบนเส้นทางการค้า
โบราณ 
3) เพื่อจัดพิมพห์นังสือ เพชรบุรี 
ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ 

3) จ านวนหนังสือประวัติศาสตร์ เพชรบรุี ชุมชนเส้นทาง
การค้าโบราณ จ านวน 1,000 เล่ม  
2. เชิงคุณภาพ 
1) ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่เพชรบุรี ประจวบฯ และ
ราชบุร ีอธบิายความเป็นชุมชน  และความเมืองของเพชรบุรีใน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหวัเล้ียวประวตัิศาสตร์ และยุค
ประวัติศาสตร์  
3. เชิงเวลา ไตรมาส  1-4  
4. งบประมาณ    สามารถใช้งบประมาณตามที่ก าหนดไว้   
ได้รับจัดสรร  664,500  บาท เบิกจ่ายจริง 638,425.84 คงห
ลือ 26,074.16  บาท คิดเป็นร้อยละ 96.08 

รวมถึงเมืองราชบุรี เพชรบุรี คูบัว  พงตึก นครปฐม  
ก าแพงแสน ลพบุรี นครสวรรค์ ล าพ ูฯลฯ นักโบราณคดีเชื่อ
กันว่า  ชนชาติทีอ่าศัยอยู่ในแถบนี้เป็นชนชาติมอญ 
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้พบในภาคกลางโดยเฉพาะเพชรบุรี ราชบุรี 
นครปฐมส่วนใหญ่เป็นศิลปะที่มีฝีมือดีกว่าแถบอื่น  และยังมี
นักประวัติศาสตร์ที่เชื่อวา่อาณาจักนี้เลยไปถึงปราณบุรี ชุมพร  
ส าหรับเมืองหลวงอาณาจักรนี้บ้างเช่ือวา่เป็นของจังหวัด
นครปฐม  บ้างก็วา่เป็นเมืองอู่ทอง เพราะทั้งสองแห่งได้พบ
โบราณสถานขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามยังพบโบราณสถาน
ขนาดใหญ่ คือ เมืองเพชรบุร ี ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคัญในการ
จัดท าโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ เพชรบุรี ชุมชนบนเส้นทาง
การค้าโบราณ 

ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวในต่อไป  

กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดสร้างโรงเรือนส าหรับผลิตกัญชาเพื่อศูนย์วิจยัและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ระยะที่ 2 (6598000009) / 436,000 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / 1-2-3-4 
เพื่อน้อมน าแนวทางราชด าริสู่การ
พัฒนาคุณภาพชวีิตตามบริบทของ
พื้นที่ 

    1. เชิงปริมาณ 
- องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้  เป้าหมาย 1 องค์
ความรู้ / ผลการด าเนินการ บรรลุ 
2. เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 1-4 / ผลการด าเนินการ บรรลุ 
3. เชิงงบประมาณ เป้าหมาย 436,000.00 บาท / ผลการ
ด าเนินการ ร้อยละ 96.97 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100.00 งบประมาณได้รับจัดสรร 
436,000.00 บาท เบิกจ่ายจริง 422,773.80 บาท คงเหลือ 
13,226.20 บาท 

436,000.00 422,773.80 มีการด าเนินการปรับปรุงบริเวณ สถานที่ ภายในศูนย์วจิัยและ
นวัตกรรมพืชกัญชาฯ และจัดหาเมล็ดพนัธุ์ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และตามท้องถิ่น 
ซ่ึงปัจจุบันทางศูนย์วิจยัและนวัตกรรมพชืกัญชาฯ มีพืชกัญชา
ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ คือ สายพันธุห์างกระรอกภูพาน เกริง 
กระเวียตะนาวศรี บางสะพานตะนาวศร ีตะนาวศรีกา้นเขียว 
และสายพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง 

การพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และการปลกู 
ดูแลรักษา  

    

กิจกรรมที่ 3 ดนตรี อว.เทิดพระเกียรต ิ5 ธันวาคม 2564 (6598000010) / 223,350 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 1  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. โครงการหลัก โครงการตาม
บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
3. โครงการ/กิจกรรม ดนตรี อว.
เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564  
 
4.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร  มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
2. เพื่อเผยแพร่ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน 
3. เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัด
เพชรบุรีและผู้ใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ได้มีโอกาส
แสดงความจงรักภักด ี
  

จัดงาน อว.
เทิดพระเกียรติ 5 

ธันวาคม 2564 เพื่อ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดี และน้อม
ร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสม
ภาพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

จัดงาน อว.
เทิดพระเกียรติ 5 

ธันวาคม 2564 เพื่อ
แสดงออกซ่ึงความ

จงรักภักดี และน้อมร าลกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระ

บรมราชสมภาพ
พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร 

1. เชิงปริมาณ  
- รายวิชาทีบู่รณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้ารว่ม เป้าหมาย 80  / ผลการด าเนินการ 2  
- เครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) 
เป้าหมาย 5  / ผลการด าเนินการ 4  
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการ  เป้าหมาย 80 / 
ผลการด าเนินการ 100  
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (จัดงาน อว.
เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดี และน้อมร าลกึในพระมหากรณุาธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 223,350 บาท เบิกจ่าย 
0 บาท คงเหลือ 223,350 บาท 

223,500.00   9. สรุปและประเมินผล  
เชิงปริมาณ 
1. มีผู้เข้าร่วมชมงานดนตรีเทิดพระเกียรติ จ านวน 200 คน 
2. จ านวนชุดการแสดงและดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 2 ชุดการ
แสดง 1 วงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ ์
เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน 3.52 
เชิงเวลา 
1. ระยะเวลาจัดงาน 1 วัน 
เชิงต้นทุน 
1. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ ได้ครบถ้วน
และเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว ้

องค์ความรู้เกี่ยวกบัพระอจัฉริยภาพดา้น
ดนตรี และเพลงพระราชนิพนธ ์อันประกอบ
ไปด้วย . 
1.เพลงพระราชนิพนธ์ Music Composed 
by H.M. the King บริษัทเมโทรแผ่นเสียง-
เทป MT181, MT 182, MT 183, MT 184, 
MT 185 แผ่นเสียงชุดนี้เป็นแผ่นเสียง เทป 
และซีดี ๕ ชุด เป็นการรวบรวมผลงานเพลง
พระราชนิพนธ ์ทั้งที่เป็นเพลงบรรเลง และ
เพลงที่ขับร้องทั้งหมด ๔๖ เพลง ผลงานการ
เรียบเรียงเสียงประสาน โดยนกัดนตรีแจ๊ส
ชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง นักดนตรีเหล่านี้
เข้ามาอยู่เมืองไทย ประกอบอาชพีเล่นดนตรี
ในไนท์คลับ และห้องบันทึกเสียง 
 
ผู้ที่เรียบเรียงเสียงประสานประกอบดว้ย 
กังวาล ชลกุล [มิสเตอร์กัง นกัดนตรีชาว
เกาหลี มีผลงานการเรียบเรียงเสียงประสาน
เพลงไทยไว้จ านวนมาก เป็นหวัหน้าวงศรี
กรุง] ผลงานของโรเจอร์ เฮอเรร่า และอดิง 
อริสโทรีนาส [นกัดนตรีชาวฟิลิปปินส์ ตอ่มา

1. ปัญหาจากระบบ
บริหารจัดการที่
เป็นไปอย่างเร่งด่วน 
2. ปัญหาจากการ
จัดการระบบรว่มกับ
หน่วยงานภายนอก 

1. การเตรียมงาน
และแผนส ารอง
ส าหรับการเตรียม
ความพร้อมในการจัด
งานด่วน 
2. การขับเคลื่อนงาน
ต่างๆ ด้วยการขอ
ความช่วยเหลือจาก
เครือข่ายจะท าให้งาน
มีความก้าวหนา้และมี
ความรวดเร็ว 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เป็นนักเขียนวิจารณ์ดนตรี ใช้ชื่อปัญญา ใน
หนังสือพิมพ์ The Nation] 
 
นักร้องประกอบดว้ย สวลี ผกาพันธ์ สุเทพ 
วงศ์ก าแหง ธานินทร์ อินทรเทพ สามารถ 
บริบูรณ์ จินตนา สุขสถิตย์ มนตรี [ไม่ทราบ
นามสกุล] บุษยา รังษี และเพลงบรรเลง 
 
เพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ เป็นเพลงพระราช
นิพนธ์ที่คุ้นหูมากที่สุด เนื่องจากเรียบเรียง
เป็นเพลง Big Band และขับร้องโดยนกัร้อง
ยอดนิยม ประชาชนสว่นใหญ่ จะได้ยินเพลง
ชุดนี้จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
 
2. เพลงความฝันอันสูงสุด วงสุนทราภรณ์ 
ขับร้องโดย ยรรยงค์ เสลานนท์ บริษัทเมโทร
แผ่นเสียง-เทป SA-004 
 
ผลงานการบันทึกเสียงของคณะสุนทราภรณ์ 
เป็นแผ่นซีดี ในชุดนี้ มีเพลงพระราชนิพนธ์
เพียงเพลงเดียว คือเพลงความฝันอันสูงสุด 
ขับร้องโดย ยรรยงค์ เสลานนท์ นอกจากนั้น 
เป็นเพลงปลุกใจของคณะสุนทราภรณ์ทั้งสิ้น 
 
3. เพลงพระราชนิพนธ์ ๙ เก้าเพลงพระราช
นิพนธ์ ชุดแสงเทียน บริษัทคีตาเรคคอร์ดส 
จ ากัด RTCD.0133 
 
คณะเฉลียงและศิลปินค่ายคีตา เลือกเพลง
พระราชนิพนธจ์ านวน ๙ เพลง แล้วน ามา
เรียบเรียงเสียงใหม่ เป็นเพลงร้อง นักร้อง
ประกอบดว้ย นรกีระจ่าง คันธมาศ คณะ 
Coco Jazz คณะมะลิลาบราซิเลียน คณะ
เฉลียง อังศณา ช้างเศวต และเพลงบรรเลง 
สีไวโอลินโดย นพ โสตถิพันธุ ์
 
เพลงพระราชนิพนธ์ในแผ่นเสียงชุดนี้ 
ประกอบดว้ย แสงเทียน สายฝน ใกล้รุ่ง 
อาทิตย์อบัแสง ชะตาชวีิต ยามเย็น ไร้เดือน 
แก้วตาขวัญใจ พรปีใหม ่
 
4. Thailand โดย Richard Clayderman 
ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม Richard 
Clayderman ชื่อจริงว่า Philippe Pages 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เร่ิมเรียนดนตรีที่สถาบันการดนตรี แห่งกรุง
ปารีส [Paris Conservatoire of Music] 
ตั้งแต่อายุได้ ๑๒ ขวบ มีพื้นฐานการเรียน
เปียโนคลาสสิคเป็นอย่างดี ต่อมาได้หันเห
ลีลาเพลง ไปเล่นดนตรีสมัยนิยม ครั้นอายุได้ 
๒๒ ปี ผ่านการคัดเลือกให้เล่นเพลงบรรเลง 
ที่เรียบเรียงเสียงขึ้นมาใหม่ในลีลาเพลงสมัย
นิยม 
 
ผลงานเพลงชุด Ballade Pour Adeline 
เขาเปลี่ยนชื่อจาก Philippe Pages เป็นชื่อ
ใหม่ว่า Richard Clayderman และท าให้
เขามีชื่อเสียงแพร่ไปทั่วโลก ขายแผ่นเสยีงได้
ไม่ต่ ากว่า ๒๒ ล้านแผ่น 
 
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณวิมล เตชะไพบูลย ์ได้
เชิญ Richard Clayderman เดินทางมา
แสดงที่เมืองไทย พร้อมกับบันทึกเสียงเพลง
ไทยจ านวน ๑๐ เพลง ในจ านวนนี้มีเพลง
พระราชนิพนธอ์ยู ่๔ เพลงด้วยกันคือ 
Falling Rain, Magic Beams, Love in 
Spring และ Candle Light Blues 
 
5. เพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลง โดยคณะ 
Infinity G 055005 แผ่นเสียงชุดนี้ เป็น
เพลงบรรเลงในลีลา Fusion Jazz โดยคณะ 
Infinity ซ่ึงบันทึกเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๒ 
มีทั้งหมด ๘ เพลงด้วยกันคือ ไร้เดือน ยาม
ค่ า สายลม แสงเทียน ฝัน เกาะในฝัน ยาม
เย็น และเพลงสายฝน ซ่ึงเป็นผลงานการ
เรียบเรียง เสียงประสานของศรายุทธ 
สุปัญโญ 
 
6. เพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงชุด สายฝน 
โดยวงบางกอกแซกโซโฟนควอเตต วง
บางกอกแซกโซโฟนควอเตต [Bangkok 
Saxophone Quartet, BSQ] ได้
บันทึกเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในชุด สาย
ฝน มีทั้งหมด ๑๖ เพลงด้วยกัน เป็นการ
บรรเลงด้วยวงแซกโซโฟน ๔ ชิ้น โซปราโน 
อัลโต เทนเนอร์ และบาริโทนแซกโซโฟน มี
วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ให้กับพิพิธภณัฑ์
เด็ก ซ่ึงสนับสนุนการบันทึกเสียง โดย
ธนาคารกสิกรไทย บันทึกเสียงเมื่อ ปี 



122 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๒๕๓๕ ซีดีชุดนี้เป็นผลงานชิ้นแรกของ วง
บางกอกแซกโซโฟนควอเตต 
 
7. เพลงพระราชนิพนธ์ [บรรเลง] จัดท าโดย
ส านักพระราชวัง CD-2005 แผ่นซีดี 
[Compact Disc] ชุดนี้ เป็นการน าเพลง
พระราชนิพนธบ์รรเลงจ านวน ๔๐ เพลง 
โดยบรรเลงเป็นวงขนาดใหญ่ [Big Band] 
แต่ไม่มีรายละเอียดอื่นใด 
 
8. เทป-แผ่นเสียง ตรามงกุฎ แม่ไม้เพลงไทย 
ถ่ายส าเนา เป็นเทปจากแผ่นเสียง [Long 
Play] ตรามงกุฎ เป็นเพลงขับร้องโดย สเุทพ 
วงศ์ก าแหง จินตนา สุขสถิตย์ สวลี ผกาพันธุ์ 
ชรินทร์ นันทนาคร อย่างไรก็ตาม เพลงชุดนี้
ไม่ได้บันทึกเสียงขึ้นมาใหม่ เพียงแต่น าเพลง
ที่บันทึกไว้แล้วในแผ่นเสียงเกา่ มาบันทกึลง
ในเทปคาสเซ็ทใหม่ เพื่อยืดอายขุองเพลงใน
ชุดนี้ เพราะแผ่นเสียงหมดความนยิมอกี
ต่อไป 
 
9. เทปเพลงพระราชนิพนธ์ เทปชุดนี้ได้ท า
ขึ้นเป็นเพลงบรรเลง บรรเลงด้วยวงดนตรี
ขนาดเล็ก เรียบเรียงเสียงประสานโดย 
ประสิทธิ์ พยอมยงค์ ซ่ึงเป็นนักเปียโน และ
เรียบเรียงเสียงประสานที่มีชื่อเสียงของไทย 
 
10. เทปเพลงพระราชนิพนธ์ กีตาร์คลาสสิค 
ชุด คืนหนึ่ง เทปเพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ 
ได้เรียบเรียงเสียงประสานขึ้น ส าหรับกตีาร์
คลาสสิคและเครื่องไฟฟ้า [String] โดยเขตต์
อรัญ เลิศพิพัฒน์ และอนวุัฒน์ สืบสวุรรณ 
โดยมีฮักกี ้ไอเค้ิลมานน์ เป็นผู้เล่น 
 
11. เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดพิเศษ เพลงพระ
ราชนิพนธ์ชุดพิเศษ เป็นเพลงพระราชนพินธ์
ที่จัดท าขึ้นโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์
แห่งชาติ อ านวยการผลิตโดย อาจารย์แมน
รัตน์ ศรีกรานนท์ ออกมาเป็นเทป ๓ ม้วน
ด้วยกัน 

กิจกรรมที่ 4 จ้างเจ้าหนา้ที่โครงการ (65C4000001) / 864,000 บาท / สถาบนัวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 1-2-3-4 
                    
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท้องถิ่นสู่มืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ (65C4000005) / 53,200 บาท / สถาบนัวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 1 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน
พัฒนาท้องถิ่นให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั เพชรบุร ี
2) เพื่อสร้างนักพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ  
3) เพื่อร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 

1) จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 50 คน 
2) แนวทางในการพัฒนา
นักพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 

1 แนวทาง 
3) แผนการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นปี 2565 จ านวน 

1 แผน 

1) บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั

เพชรบุรีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการท างาน

พัฒนาท้องถิ่น 
2) เกิดนักพัฒนาท้องถิ่น

ที่มีประสิทธิภาพ  
3) เกิดแผนการ
ด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2565 

1. เชิงปริมาณ 
     1) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 50 คน / ผลการด าเนินงาน บคุลากรที่เข้าร่วม
จ านวน 50 คน 
     2) แนวทางในการพัฒนานักพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 1 
แนวทาง / ผลการด าเนินงาน แนวทาง จ านวน 1 แนวทาง 
     3) แผนการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นปี 
2565 จ านวน 1 แผน / ผลการด าเนินงาน จ านวน 1 แผน 
2. เชิงเวลา เป้าหมายไตรมาส 1 / ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 
1 
3. เชิงงบประมาณ 53,200 บาท / ผลการด าเนินงาน 11,183 
บาท  

53,200.000 11,183.000 วันที่ 20 ตุลาคม 2564  
1) อบรมเรื่อง กระบวนการและแนวทางการเขียนโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามตวัชี้วัดอย่างมีคุณภาพ โดย  
อ.ดร.พิศมัย  ประชานันท์  
2) การเสวนา เร่ือง “ท างานกับชุมชนอย่างไรให้ส าเร็จและมี
ความสุข” โดยคุณปริศนา พรายงาม และคุณชุติมา บุญโพธิ์ 
3) การอบรมด้านหลักเกณฑ์พัสดุและการตรวจสอบภายใน 
โดยคุณสถาพร บุญหมั่น 
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
ศึกษาดูงาน ชุมชนบา้นพุเข็ม อ าเภอแกง่กระจาน จังหวัด
เพชรบุร ีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีงและยกระดับรายได้
ของจังหวัดเพชรบุรี รับฟังการบรรยาย เร่ือง เทคนิคการ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกบัมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนสู่
ความส าเร็จ 
โดย นายยงยุทธ  ร่วมโพธิ์รี วิทยากรชุมชน และการพัฒนา
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยสูก่ารปฏิบัติจริงในชุมชน โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขยีว 

1) กระบวนการและแนวทางการเขียน
โครงการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นตามตัวชีว้ัด 
2) แนวทางการท างานกบัชุมชนให้ส าเร็จ
และมีความสุข 

เนื่องจากเป็นการจัด
กิจกรรมในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-
19 จึงต้องจัดการ
อบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ และจ ากัด
จ านวนคนใน
การศึกษาดูงาน 

 

กิจกรรมที่ 6 เตรียมรับการตรวจเยีย่มผลการด าเนินงานและเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (65C4000006) / 192,560 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 1 
                    
กิจกรรมที่ 7 ขบัเคลื่อนระบบกลไกและก ากับสมบูรณ์การด าเนินงานโครงการยทุธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี (65C4000008) / 648,150 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 8 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (6598000011) / 276,650 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 1-2-3 
                    
กิจกรรมที่ 9 โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการปลกูองุ่น อินทผาลัม และหม่อนด้วยเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร (65C4000009) / 98,260 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ารเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 3 (6508000033) / 2,000,000 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 2-3-4 
1.เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมสู่ชุมชน 
2. เพื่อเป็นต้นแบบ แหล่งวัตถุดิบ 
และปัจจยัในการผลิตสินค้าเกษตร
ส าหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษาและผู้ที่
สนใจ 

         1. เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่เพิ่มขึน้ หรือเทคโนโลยีที่มี
การถ่ายทอด เปา้หมาย 3 เทคโนโลยี/นวัตกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 5 เทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีระบบน้ าอจัฉริยะบน
โต๊ะปลูกผัก 2. เทคโนโลยีระบบน้ าอัตโนมัติ 3. นวัตกรรมการ
เคลือบผิวไข่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่สด 4. เทคโนโลยีการ
จัดการน้ าเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตกล้วยหอมทอง 5. 
เทคโนโลยีการจัดการด้านอาหาร และน้ าเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตสัตว์น้ า 
     2. สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภยัต่อผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 
เป้าหมาย 5 ชนิด ผลการด าเนินงาน 32 ชนิด จ านวน 31 ชนิด
กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค , เบเบี้คอส,คอส,  เรดคอส, เรดบัตตาเวีย, 
บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่, เคล, ผักกาดหอมอติาลี เบบี้กวางตุ้ง, ต้น
กล้าผัก,ผักบุ้ง ต้นหอม,ผักชี , กุยชา่ย, กวางตุ้ง,คะน้า 
กระเจี๊ยบเขยีว, กล้วยน้ าหว้าชะอม, มะเขือ, พริก, กระเพรา  
ข่า, ตะไคร,้ มะละกอ, กล้วยหอมทอง,ฝรั่ง, ไข่ไก่,ปลากะพง, 
ปลาสลิด 
     3. จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน/การใช้ประโยชน์จากศูนย์

    ผลการด าเนินงาน งานบริหารจัดการและการพัฒนางาน
กายภาพศูนย ์
       การด าเนินงานภายใต้โครงการ งานบริหารจัดการและ
การพัฒนางานกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 26 โครงการย่อย ดังนี ้
1. โครงการจ้างเหมาขนยา้ยเครื่องผสมอาหารสัตวแ์นวตั้ง  
งบประมาณ 30,000 บาท  
2. การจัดซ้ือปั๊มน้ าและเครื่องตัดหญ้าเพื่อพัฒนางานกายภาพ
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 97,400 บาท 
3. ปรับพื้นที่ยริเวณคอกแพะ คอกววั และคอกหมูของฟาร์ม
สัตวศาสตร์เดิม เพื่อด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ 75,800 บาท 
4. โครงการขุดลอกวัชพืชและเสริมคันดินบริเวณบ่อน้ าในศูนย์
เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 76,500 บาท 
5. โครงการจ้างเหมาปรับแต่งระดับผิวดนิขอบบ่อเลี้ยงปลา  
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เรียนรู้ฯ หรือรับการถา่ยทอด เป้าหมาย 300 คน เป้าหมาย 
มากกว่า 300 คน 
     4. รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต เป้าหมาย 283,500 
บาท ผลการด าเนินงาน 310,506 บาท 
     5. จ านวนหนว่ยงานที่เขา้ศึกษาดูงาน/การใช้ประโยชน์
จากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือรับการถ่ายทอด เป้าหมาย 10 หนว่ย 
ผลการด าเนินงาน 13 หนว่ย 1. กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์
การเกษตรดอนขุนหว้ย จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2. 
โรงเรียนบ้านซับโศก จ.ลพบุร ี3. นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี  4. สวทช.   5. กลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 6. 
กลุ่มสมาชิก โคก หนอง นา จังหวัดเพชรบุรี  7. กลุ่มคณะครู
โรงเรียนราชบุร ี 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Field day ศูนย์ 9. 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  10. กลุ่มเกษตรกร ต าบลบางครก 
อ าเภอบา้นแหลม จังหวัดเพชรบุรี 11. เกษตรอ าเภอชะอ า 12. 
ต ารวจตระเวนชายแดน 13. โครงการผู้น าคลื่นลูกใหม่ในระบบ
ราชการไทย ร่นที่ 27  
     6.จ านวนรายวิชาที่มกีารบูรณาการน านักศึกษาลงไป
ปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้ฯ เป้าหมาย 5 วิชา ผลการด าเนินงาน 23 
วิชา 1. วิชาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 2. วิชาปัญหา
พิเศษทางการเกษตร 3. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี
เกษตรศาสตร์ 4. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีเกษตรศาสตร์  5. 
การผลิตไม้ผล 6. วิชาการผลิตสัตว์ปีก  7. หลักการผลิตสัตว ์
8. ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์  9.การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากสัตว ์ 10.การงานอาชีพ (สาธิต ม.2 และ ม.6) 11. ศาสตร์
พระราชา 12. การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13. การพัฒนาและการจัดการ
โครงการในงานพัฒนาชุมชน  14. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการทรัพยากรการเกษตร 15. การผลิตไม้ผล  16.โภชน
ศาสตร์สัตว์น้ า 17.การจัดการฟาร์ม   18. ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ 1 ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ 19. วิชาการแพทย์
พื้นบ้านไทยและการแพทย์พื้นบ้านเพชรบุรี 20. วิชาเภสัช
กรรมไทย 2 21 วิชา เภสัชกรรมไทย 4 22. การผลิตเห็ด  23. 
ปัญหาพิเศษทางเกษตร 
     7. ผลงานวจิัยที่เผยแพร่ที่ได้จากการศึกษาในศูนย์ฯอยา่ง
น้อย เป้าหมาย 3 บทความ ผลการด าเนินงาน 4 ครั้ง 4 
บทความ 1. เร่ือง “นวัตกรรมแปลงผักยกโต๊ะอัจฉรยิะ” 
น าเสนอ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ใน
การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ วันที ่3 เมษายน 2565 
2. Compensatory growth response with switching 
dietary protein levels in common lowland frog, 
Ranarugulosa 3. Growth performance, feed 
utilization, endogenous digestive enzyme, intestinal 

และขุดร่องระบายน้ าท่วมขังบริเวณสาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า จ านวน 9 บ่อ งบประมาณ  97,000 บาท 
6. จ้างเหมาจัดสวนหย่อม สนามหญา้ ทางเท้าตลอดแนวคอง
รับน้ า และวางแนวท่อน้ าสนามหญ้าพร้อมหัวจา่ยน้ า บริเวณ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ  162,850 บาท 
7. การก าจัดสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสัตว์ปกี  งบประมาณ  4,200 
บาท 
8. จ้างเหมาท าสะพานเพื่อรับเสาไฟฟา้ส าหรับใช้เป็นสะพาน
ข้ามคลองดิน  งบประมาณ 62,720 บาท 
9. จ้างเหมาวางแนวท่อน้ าพร้อมหวัจา่ยน้ าบริเวณทางเข้าฐาน
การเรียนรู้ โซน C จ านวน 1 งาน (ด้านข้างอาคารชุดที่พัก
อาศัยบุคลากร 15 C พนักงานสายสนับสนุน)  งบประมาณ 
98,510 บาท 
10. จ้างเหมาปูหญ้าและปลูกต้นไม้ภายในศูนย์เรียนรู้
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (พื้นที่หลัง
แฟลต C)  งบประมาณ 90,995 บาท 
11. จ้างเหมาปรับพื้นที่โรยหินคลุกพร้อมฝังท่อระบายน้ า
ภายในศูนย์เรียนรูก้ารเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ  งบประมาณ 97,980 บาท 
12. งาน "Field Day (ฟิลเดย์)" วันถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  งบประมาณ 93,500 บาท 
13. การพัฒนางานกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กจิกรรม การจัดซ้ือปัม้น้ าเพื่อพัฒนางาน
กายภาพศูนย์การเรียนรู้ ฯ  งบประมาณ 28,560 บาท 
14. ท าแผ่นไม้ทางเดินข้ามคลองดิน บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ฯ 
จ านวน 1 จุด  งบประมาณ 96,250 บาท 
15. จัดซื้อวัสดุในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และ
ระบบน้ า  งบประมาณ 23,875 บาท 
16. โรยหินคลุกทางเดินเท้าพร้อมแนวกนัหิน  งบประมาณ 
96,000 บาท 
17. การปลูกกระทอ่มเพื่อการค้า  งบประมาณ 9,500 บาท 
18. ปูพื้นทางเดินแผ่นพื้นหน้าเรียบส าเร็จรูป  งบประมาณ 
247,480 บาท 
19. ปูพื้นทางเดินอิฐบล๊อกรูส าเร็จรูป  งบประมาณ 390,895 
บาท 
20. ปรับพื้นที่ท าระดับดึงสโลป บริเวณคอกแพะ คอกวัว และ
คอกหมูของฟาร์มสัตวศาสตร์เดิม  งบประมาณ 136,000 บาท 
21. ปรับปรุงด้านกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  งบประมาณ 40,000 บาท 
22. ปรับพื้นที่บริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียข้างโรงสูบน้ า  
งบประมาณ 42,150 บาท 
23. งานปรับพื้นที่ถนนเรียบพร้อมหินคลุก บริเวณด้านข้าง
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

morphology and antimicrobial affect of pacific white 
shrimp (Litopenaeusvannamei) fed with feed 
supplemented by pineapple waste crude extract 
(PWCE) as a functional feed additive 4. The 
responsiveness of Nile tilapia on combination with 
Napier grass mixed feed and compensation response 
on production 

โรงเรือนสัตว์ปีกระบบปรับอากาศ (คอกไก่หลังเก่า) 130,650 
บาท 
24. การย้ายอุปกรณ์การให้น้ าแปลงมะนาวของฐานเรียนรู้ไม้
ผลเมืองเพชรอัจฉริยะ งบประมาณ 4,000 บาท 
25. ดูแลงานกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 49,500 บาท 
26. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมวางแนวท่อรดน้ าแบบหวั
จ่าย และน้ าพุ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
ด้านข้างอาคารนวเกษตร งบประมาณ 71,686 บาท 

            ผลการด าเนินงาน ฐานการผลิตผักยกโตะ๊กางมุ้ง 
โครงการผลิตผักยกโต๊ะกางมุ้งมีการด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การปลูกผักอายุสั้น สลับหมุนเวยีนทั้งปี เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค 
เบเบี้คอส คอส เรดคอส เรดบัตตาเวีย บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่ เคล 
ผักกาดหอมอิตาลี เบบี้กวางตุ้ง นอกจากมีการปลูกผกัเพื่อ
จ าหน่ายแลว้ ยังการการเพาะกลา้ผักจ าหน่ายดว้ย เช่น เคล 
กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค มีการใช้เทคโนโลยีเร่ืองของการตั้งเวลาใน
การให้น้ า เพือ่ประหยัดแรงงาน และเปน็ต้นแบบระบบน้ า
อัจฉริยะ โดยมีโต๊ะปลกุที่มีการควบคุมการให้น้ าด้วยเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน/ในอากาศ โดยมีงานวจิัยรองรับ 
พบว่าระบบอัจฉริยะที่เขยีนโปรแกรมขึน้ ท าให้สามารถ
ประหยัดน้ า 54.10 เปอร์เซ็นต ์ฐานเรียนรู้การผลิตผักยกโต๊ะ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณืวิชาชีพส าหรบันักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
แหล่งศึกษาดูงาน ด้วย เช่น การศึกษาดงูานของกลุ่มเกษตรกร
จากสหกรณ์การเกษตรดอนขุนหว้ย จ ากัด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับโศก จ.
ลพบุร ีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
คณาจารย์และผู้บรกิารของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ( 
กิจกรรม Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ ) มีการจ าหนา่ยผลผลิต 
19,500 บาท โดยส่งรายได้ให้แก่มหาวทิยาลัยทกุเดือน  

1. นวัตกรรมโต๊ะปลูกอัจฉรยิะ 
2. การผลิตผักปลอดภยั 

    

            ผลการด าเนินงาน ฐานการพัฒนาแปลงปลูกในระบบเกษตร
อินทรีย์แบบมีสว่นร่วม PGS 
เนื่องจากทางศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณโดยรอบ ถมดิน และท าถนนใหม ่ ท าใหพ้ื้นที่บริเวณ
ดังกล่าว ซ่ึงเดิมเป็นพื้นที่ต่ า มีน้ าทว่มขงัเมื่อฝนตก ยิ่งมีน้ าท่วม
ขังเพิ่มมากขี้น จนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ได ้จึงได้ท าการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงพื้นที่
แปลงปลูกระบบเกษตรอินทรยี์ PGS ใหม่ ดังนี้ 
1. ถมดินและปรับพื้นที่  
2. ท าแปลงปลูกผัก จ านวน 7 แปลง โดยการกอ่บล็อคซีเมนต์ 
และเตรียมดินใส่แปลงปลูก 
3. วางระบบน้ าในแปลงปลูกที่ท าใหม ่ 
4. ปูแผ่นพลาสติกก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก 
ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 จึงท าให้มี

1. การผลิตผักปลอดภยั     
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่เต็มรูปแบบที่วางไว้ โดยยังมีการ
ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์แบบ PGS มี
การปลูกผักอายุสั้น  เช่น ผกับุ้ง ผักช ีต้นหอม กยุช่าย คะนา้ 
กวางตุ้ง กระเจีย๊บเขียว เป็นต้น เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหลง่ศึกษาดูงาน ของผู้ที่
สนใจด้วย (ควบคู่กับการศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้แปลงผักยก
โต๊ะ)  ส าหรับการส่งรายได้จากฐานเรียนรู้นี้จะส่งร่วมกับฐาน
เรียนรู้แปลงผักยกโต๊ะ  

            รายงาน ฐานการผลิตสัตว์ปีกเพือ่สุขภาพจากการเสริม
สมุนไพรท้องถิ่น 
ฐานการเรียนรู้การผลิตสัตว์ปกีเพื่อสุขภาพจากการเสริม
สมุนไพรท้องถิ่น โดยการด าเนินการผลิตสินค้าทางการเกษตร
ที่ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค (ไข่สด) โดยที่ไกไ่ข่ได้รับการเสริมผง
เปลือกมะนาวเพื่อลดคลอเลสเตอรอลในไข่แดง ผลผลิตไข่สดมี
อย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งนี้รับและจัดส่งตามออเดอร์ (order) สั่ง
จองรายวัน ซ่ึงประกอบดว้ยไข่สดเบอร์ 0-5 ราคาหน้าฟาร์ม
ปรับตามราคาบอร์ดไก่ไข่รายสปัดาห์ จากฐานข้อมูลส านักงาน
เศรษฐกิจการส่งออก มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตไข่สด
เฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงิน 22,738 บาท รวมทั้งปีเป็นเงิน 272,856 
บาท อกีทั้งระหวา่งการด าเนินมีการศึกษานวัตกรรมการรักษา
คุณภาพไข่สด ด้วยการใช้เพคตินจากมะนาว (Citurs) เพื่อ
ศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาไข่สดให้นานขึ้น อยู่ระหว่างการ
จัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอในเวทีวิชาการ นอกจากนี้ฐานเรียนรู้
ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
และเกษตรศาสตร์ และยังมีหน่วยงานภายนอกและภายในเขา้
มาศึกษาดูงาน จ านวน 4 ครั้ง เช่น 1) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์
การเกษตรดอนขุนหว้ย จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) 
โรงเรียนบ้านซับโศก จ.ลพบุร ี3) นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี 4.)  นกัเรียนโรงเรียนสาธิต   
และ 5) กจิกรรม Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 150 คน  นอกจากนี้ยังใช้เป็นการเรียนรู้ร่วมกับ
รายวิชาการหลกัการผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์ปีก การงานอาชีพ 
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ เป็นต้น และไดน้ าผลผลิตไข่สดใน
งานการรายางานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมตันตเวชกุล 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี  

1. การใช้สมุนไพรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งพรีไบโอติกส์ทดแทนการใชย้า
ปฏิชีวนะ 
2. วิธีการยืดอายกุารเก็บไข่สดให้นานขึน้ 

ราคาอาหารขึ้นเกือบ
ทุกสัปดาห์ ท าให้ต้อง
ท าบันทึกข้อความ
เพื่อการเบิกจา่ย
อาหารต่อกระสอบ
ใหม่ ท าให้เกิดการ
เบิกจ่ายลา่ช้าไปบา้ง  

จากกรณีดังกล่าว ผู้
ด าเนินโครงการขอ
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
ในการเบิกจ่ายคราว
ละที่เกิน 10,000 
บาทขึ้นไป สามารถ
ยืมเงินทดลองจ่าย
ให้กับโครงการในปี
ถัดไป เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่สะดวก
และไม่ผิดต่อระเบียบ
การใช้เงิน  

            รายงาน ฐานไม้ผลเศรษฐกิจเมืองเพชรอัจฉริยะ 
ด าเนินการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเมืองเพชร ด าเนินการผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค จ านวน 3 ชนิด 
ได้แก่ มะนาว กล้วยหอมทอง และฝรั่ง โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การจัดการน้ าและ
ปุ๋ย การจัดการโรคแมลง การควบคุมวัชพืช การไว้ผล การตัด
แต่งกิ่ง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เปน็ต้น เพื่อเป็นต้นแบบ

1. การจัดการน้ าและปุย๋เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตกล้วยหอมทอง 
2. การจัดการโรคและแมลงกล้วยหอมทอง 
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แก่เกษตรและผู้ที่สนใจทัว่ไป นอกจากนีฐ้านเรียนรู้ยังใช้เป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมี
การบูรณาการกับรายวิชาตา่ง ๆของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก ่รายวิชาการผลิตไม้ผล 
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีเกษตรศาสตร์ 1 2 และ 3 และยัง
มีหน่วยงานภายนอกและภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 4 
ครั้ง เช่น 1) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย 
จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียนบ้านซับโศก จ.
ลพบุรี 3) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี
4.)  สวทช   และ 5) 5) กิจกรรม Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน  จ าหน่ายผลผลิตกล้วยหอมทอง
ได้มีระบบ Contact Farming กบับริษทั เอ็น แอนด ์เอ็น โดย
สามารถจ าหน่ายผลผลิตในรอบแรกจ านวน 13,000 บาท  

            รายงาน ฐานการใช้ประโยชน์จากขยะอนิทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ครบวงจร 
ด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรยี์จากเศษเหลือทิ้งทางการเกสรต่าง ๆ 
ของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี และจากเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ต้นกล้วยที่เกบ็เกี่ยว
ผลผลิตแล้ว ใบกล้วยที่ตัดแต่งทิ้ง กิ่งไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง 
วัชพืช เศษหญา้ จอก แหน ผกัตบชวา เป็นต้น โดยน ามาผลิต
เป็นปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจ านวน 6 กอง ขนาด กว้าง 2 
เมตร ยาว 6 เมตร และปุย๋หมักย่อยสลายดีแล้ว ก็น ามาผลิต
เป็นปุ๋ยอัดเม็ด และแบบผง บรรจุลงถุง เพื่อรรอการจ าหน่าย 
นอกจากนี้ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งก็จะน ามาใช้เพื่อปรับปรุงดินและ
บ ารุงพืชในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฐานเรียนรู้ไม้ผล
เศรษฐกิจเมืองเพชร ฐานเรียนรู้การการผลิตกล้วยหอมทอง
อย่างมีประสิทธภิาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมี
การบูรณาการกับรายวิชาตา่ง ๆของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก ่รายวิชาการผลิตไม้ผล 
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีเกษตรศาสตร์ 1 2 และ 3 และยัง
มีหน่วยงานภายนอกและภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 4 
ครั้ง เช่น 1) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย 
จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียนบ้านซับโศก จ.
ลพบุรี 3) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี
4.)  สวทช   และ 5) รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน  โดยสามารถ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้จ านวน 200 บาท และน าผลงานวิจยั
เร่ือง การใช้กากน้ าตาลเป็นตัวเช่ือมประสานในการขึ้นรูปเม็ด
ปุ๋ยเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  น าเสนอผลงานในการประชุม
เครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทัว่ประเทศ ครั้งที่ 7  

การใช้กากน้ าตาลเป็นตัวเช่ือมประสานใน
การขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยเพื่อผลิตปุย๋อินทรียอ์ัดเม็ด   

    

            รายงาน ฐานการผลิตกล้วยหอมทองแฟลต A 
ด าเนินการผลิตกล้วยหอมทองเป็นพืชหลัก ด าเนินการผลิต

1. การจัดการน้ าและปุย๋เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตกล้วยหอมทอง 

กล้วยหอมทองยังไม่
สามารถเก็บเกีย่ว
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค จ านวน 1 ชนิด 
ได้แก่ กล้วยหอมทอง  โดยใช้เทคโนโลยตี่าง ๆ เข้ามาเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การจัดการน้ าและปุ๋ย การเตรียม
แปลง การจัดการโรคแมลง การควบคุมวัชพืช การปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต เป็นต้น และยังปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชา 
และกระท่อม เพื่อเป็นต้นแบบแก่เกษตรและผู้ที่สนใจทั่วไป 
นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมีการบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ได้แก่ รายวิชาการผลิตไม้ผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 1 2 และ 3 และยังมีหน่วยงานภายนอกและ
ภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 4 ครั้ง เช่น 1) กลุ่ม
เกษตรกรสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จ ากัด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียนบ้านซับโศก จ.ลพบุรี 3) นกัเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี และ 4.)  สวทช    

2. การจัดการโรคและแมลงกล้วยหอมทอง 
3. การปลูกพืชแซม 

ผลผลิตได ้ส่งผลยังไม่
มีรายได้เกิดขึ้น  

            รายงาน ฐานโคกหนองนาโมเดล 
ด าเนินการ โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรทฤษฎีใหม่
ลงสู่ดอนขังใหญ่ โคก หนอง นา โมเดล  ด าเนินการถา่ยทอด
องค์ความรู้ ภายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิต
อาหารเพื่อสรา้งความมั่นคงทางอาหารในเขตพื้นที่จ ากัด และ
การสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จ านวน 
3 ชนิด ได้แก่ มะละกอ กล้วยหอมทอง และผักสวนครัว 
สมุนไพรท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การจัดการน้ าและปุ๋ย การจัดการ
โรคแมลง การควบคุมวัชพืช การไว้ผล การตัดแต่งกิ่ง การ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เป็นต้น เพื่อเปน็ต้นแบบแก่เกษตร
และผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติติของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  
โดยมีการบูรณาการกบัรายวิชาต่าง ๆของหลักสูตรศิลปะ
ศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม และกลุ่ม
วิชาพื้นฐาน เปิดสอนให้แกก่ลุ่มสาขาวิชาทั่วไป  ได้แก่ ศาสตร์
พระราชา. การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง . การพัฒนาและการจัดการโครงการในงาน
พัฒนาชุมชน และ วิชาการใช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร และยังมีหนว่ยงานภายนอกและภายใน
เข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 3 ครั้ง เช่น 4 ครั้ง ได้แก่ 1) กลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 2) กลุ่มสมาชิก โคก หนอง นา จังหวัดเพชรบุรี 3.)  
คณะครูศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนราชบุรี  และ 4) กจิกรรม 
Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ  
       จ าหน่ายผลิตผลของโคก หนอง นา   จะเป็นผลผลิตที่
เกิดจากการทดลองและศึกษาของนักศึกษาในการด าเนินงาน 
มะละกอ กล้วยน้ าหว้า และผกัสวนครัว  ได้มีระบบ ร่วมดว้ย
ช่วยกันและปั่นความสุข   เหลือกินแจก หรือแจกก็ขาย โดย

1. การเป็นพื้นทดลองเสริมสร้างสมรรถนะ
การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้า
มาศึกษา ทั้งนักศึกษา และเกษตรกรทัว่ไป 
2. การเป็นพื้นที่ในการสร้างองค์ความรู้ และ
ต้นแบบ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพือ่
เผยแพร่สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนและผู้คนสนใจ ในการ
พัฒนาพื้นที่สู่ความมั่นคงทางอาหาร อยา่ง
ยั่งยืน 

1.  ขาดพื้นที่บริเวณ
ที่ใช้ในการจัดเก็บ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในแปลง
เกษตรทดลอง 
2.  ขาดโรงเรือนใน
พื้นที่บริเวณการ
บรรยาย หรือสาธิต 
ในพื้นที่ และการ
ทดลอง  

ควรมีการสร้าง
โรงเรือน การบรรยาย
และพื้นที่สาธิต ใน
การท าโครงการ เพือ่
ท าให้เกิดการ
ถ่ายทอดและการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
และเป็นที่พักของผู้มา
ศึกษาดูงานในพื้นที่
แปลง 
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ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

มุ่งเน้น บุคลากรและครอบครัวในร่ัวของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุร ี และการออกไปจ าหนา่ยใหก้ับ ร้านอาหารคนเมือง   
โดยสามารถจ าหนา่ยผลผลิตในรอบแรกจ านวน 600 บาท  

            รายงาน ฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ผลการด าเนินการของฐานการผลิตสัตวน์้ าด าเนินการผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค ได้แก่ ปลาสลิด 
ปลากะพง กุ้งขาว และกั้งกระดาน ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการ
เล้ียงจึงยังท าให้ไม่เห็นผลผลิตในช่วงของการด าเนินงาน และ
ส่วนของกุ้งขาว และกั้งกระดานที่ตายเนื่องจากระบบไฟฟ้าดับ 
ขณะนี้ทางฐานได้รับการปรับปรุงในเรื่องระบบไฟฟ้าของโรง
เพาะฟักทั้งหมด และได้เครื่องปั่นไฟ  มาใช้ในการแก้ไขแลว้  
คาดว่าในครั้งหน้าปัญหานีจ้ะไม่เกิดขึ้นแน่นอน และสามารถ
ผลิตสัตว์น้ าได้ตามที่คาดไว้   ส าหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
สัตว์น้ าครั้งนี้ได้แก่ สร้างระบบบ าบัดน้ า และหมุนเวยีนน้ าเพือ่
ลดการใช้น้ า และลดของเสียออกสูธ่รรมชาติ   รวมทั้งการผลิต
สารสกัด หรือสารเสริมอาหารส าหรับสตัว์น้ าเพื่อเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ าในศูนย์ด้วย   และเพือ่เป็นต้นแบบแก่เกษตรและผู้ที่
สนใจทั่วไป นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีการบูรณา
การกับรายวิชาต่าง ๆของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ได้แก ่รายวชิาจัดการฟาร์มสัตว์น้ า  
โภชนศาสตร์สัตว์น้ า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 1  และยังมีหน่วยงานภายนอกและภายในเข้ามาศึกษา
ดูงาน จ านวน 5 ครั้ง เช่น 1) กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตร
ดอนขุนห้วย จ ากัด อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียน
บ้านซับโศก จ.ลพบุรี 3) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี 4.)  สวทช และ 5) กิจกรรม Field day ศูนย์
เรียนรู้ ฯรวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน  

1. การท าอาหารหรอือาหารเสริมในการ
เล้ียงสัตว์น้ า 
2. เพิ่มทักษะวิชาการวิชาชพีของนักศึกษา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 ไฟฟ้าดับบอ่ย  การจัดการด้านการ
เบิกจ่ายควรรวดเร็ว
ทันเวลา 

            รายงาน ฐานการผลิตอาหารสัตว์ส าหรับการเลี้ยงแพะดว้ย
ระบบ ICT 
การติดตั้งระบบ IOT เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ ภายใน
ฟาร์ม เช่น การควบคุมอุณหภูม ิความชืน้ การเปิดปิดพัดลม 
ตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในโรงเรือน การจดัระบบการผสมพันธุ์
พ่อแม่พันธุ์ การแจ้งเตือนอาหารที่ต้องจดัซ้ือ การเก็บขอ้มูล
อัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะ การก าหนดคลอด และ
โปรแกรมการผสมพันธุ์  
การด าเนินโครงการการจัดการระบบแปลงหญ้าส าหรับการ
เล้ียงแพะพ่อแมพ่ันธุ ์แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 การเตรียมแปลงส าหรับปลกู 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้การเตรียมแปลง โดยจะต้องมีการไถเปิด
หน้าดินเพื่อก าจัดวัชพืชและตากดิน จากนั้นด าเนินการไถ
พรวนเพื่อท าให้ดินละเอยีดร่วน ปรับพื้นที่บริเวณรอบๆ แปลง
ให้เป็นคันดินขึ้นมาเพื่อกักเกบ็น้ าเวลาปลูกหญ้า สิ่งที่ส าคัญใน
การเตรียมแปลงหญ้าปลกูแพงโกล่านั้นจะต้องเตรียมดินให้

1. การจัดการโปรแกรมการผสมพันธุแ์พะ 
การท าคลอดแพะและดูแลลกูแพะ 
2. การจัดการเตรียมแปลงหญ้าและการดูแล
บ ารุงรักษาแปลงหญา้ 
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ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ค่อนข้างละเอียดและปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน คล้ายๆ การ
ท านา เนื่องจากในการเกบ็เกี่ยวผลผลิตหญ้านั้นจะตอ้งใช้
เครื่องตัดหญ้าตัด ถ้ามีการเตรียมพื้นที่ไม่เสมอกันจะตัดหญ้า
ล าบากและการขึ้นของหญ้าจะไม่สม่ าเสมอกัน เมื่อเตรียมพื้นที่
เรียบร้อยแล้วจะใส่ปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 500 กิโลกรัม และสูบ
น้ าใส่แปลงให้น้ าขังในแปลงสูงประมาณ 10 เซนติเมตร 
ส่วนที่ 2 การเตรียมท่อนพันธุ์ส าหรับปลกู 
นักศึกษาจะด าเนินการตัดหญา้แพงโกลา่ที่จะน ามาใช้ท าท่อน
พันธุ์นั้นจะตอ้งตัดหญ้าที่มีอายุ 120 วัน ขึ้นเป็นจะเป็นหญา้ที่มี
ความพร้อมในการปลูก ถา้ตัดหญ้าอ่อนอายุไม่ถึง 60 วัน หญา้
จะยังอ่อนเกินไปการน าไปปลูกการงอกใหม่จะน้อยลง ปริมาณ
หญ้าที่ตัดเพื่อน าไปปลกู 200 กิโลกรมั 
ส่วนที่ 3 การปลูกหญา้แพงโกล่า 
นักศึกษาน าหญ้าแพงโกล่าที่ตัดมาไปหวา่น หรือโรยในแปลงที่
เตรียมไว้และย้ าใหห้ญ้าพอจมดินไม่ต้องลึกมาก การโรยหญ้า
ควรโรยให้สม่ าเสมอทั่วแปลงเพราะเมื่อหญ้าขึ้นจะได้แน่นทั่ว
ทั้งแปลง เมื่อปลูกหญ้าเสร็จแลว้ ประมาณ 3 วัน ถ้ายังมีน้ าขัง
ในแปลงให้เปิดช่องระบายน้ าออก ส่วนการดูแลให้น้ าจะดูจาก
ความแห้งของดินถ้าในชว่งที่มีสภาพอากาศร้อนมาก น้ าในดิน
จะระเหยมาก จะต้องมีการสูบน้ าเข้าแปลง เมื่อหญ้าเจริญงอก
งามได้อายุ 1 เดือน ท าการใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 10 
กิโลกรัม และเมื่อหญ้าอายุได้ 60 วัน ตดัครัง้แรกให้แพะกิน 
และตัดครั้งต่อๆ ไปเมื่ออายุ 45 วัน ซ่ึงอายุการตัดหญ้าที่ 45 
วัน นั้นจะมโีปรตีนสูงเยื่อใยเหมาะสมอยู่ในระดับที่แพะ
สามารถย่อยได้ดี เมื่อหญา้ที่ตัดอายุเหมาะสมเยื่อใยนอ้ยจะท า
ให้แพะยอ่ยอาหารได้ดียิ่งขึ้น ก็จะส่งผลท าให้การผลิตแก๊ส
มีเทนออกมาจากกระเพาะหมักก็ลดลงดว้ยเช่นกัน ท าให้ลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดี นอกจากการตัดสดมาให้แพะกินแล้วนั้น
ยังสามารถปล่อยแพะลงแทะเล็มได้ก็จะได้มูลจากที่แพะถ่าย
เป็นปุ๋ยให้กับแปลงหญ้าอกีด้วย 
การตัดหญ้าแพงโกล่าใหแ้พะกินนั้นจะค านวณตามน้ าหนักตัว
แพะ ซ่ึงแพะจะกินหญ้าสดได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ซ่ึง
แพะพ่อ 1 ตัว หนกั 40 กโิลกรัม จะกินหญ้า 4 กิโลกรัม ส่วน
แพะแม่พันธุ์น้ าหนักเฉลี่ย 30 กโิลกรัม จะกินหญา้ 3 กิโลกรัม 
ซ่ึงปริมาณหญ้าที่ปลูกในแปลงจะมีปริมาณที่เพียงพอในการ
เล้ียงแพะพ่อแมพ่ันธุ ์แต่ถ้าในอนาคตมจี านวนลูกแพะเพิ่มมาก
ขึ้นจะต้องมีการท าแปลงหญ้าเพิ่มขึ้น 

            รายงาน ฐานการแปรรูปสมุนไพรจากแปลงเกษตรสมุนไพรสู่
ต ารับยาไทยเพือ่ประชาชน 
นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ จ านวน 60 คน ด าเนินการแปรรูปสมุนไพร ได้แก่ยา
หม่องสมุนไพร ลูกประคบ ยาหมอ่งสมุนไพรสูตรผสมกัญชา 
แคปซูลฟ้าทะลายโจร ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี เป็น
การบูรณาการเรียนการสอน การบริการวิชาการภายในชุมชน 

องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
- องค์ความรู้การแปรรูปยาหม่องสมุนไพร
สูตรผสมกัญชา 
- องค์ความรู้พืชสมุนไพร 

ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการ 
1. ควรมีการจ้าง
ผู้ดูแลแปลงสมุนไพร 
อย่างต่อเนื่อง อาจ
เป็นบุคลากรในพื้นที่ 
เพื่อให้เกิดความ

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ 
มากขึ้น 
2. ควรให้มีการบูรณา
การกับปราชญ์
ชาวบ้าน หรือใน
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประกอบดว้ยการให้ความรู้เกีย่วกับสมุนไพร การปลูกสมุนไพร
และองค์ความรู้การแปรรูปสมนไพร อีกทั้งเพื่อใช้ในการบริการ
วิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์และวทิยาการสุขภาพ คลินิก
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และศูนย์
แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก เป็นการลดต้นทุนการผลิต 
บูรณาการความรู้กบัหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
เกษตรศาสตร์ซ่ึงเน้นการปลูกสมุนไพร จ าพวกหวัเหง้าเป็นหลัก 

ยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ 
2. ขาดอุปกรณ์ วัสดุ
ในการตรวจสอบ
คุณภาพสมุนไพร 

ท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
แปรรูปสมุนไพร ให้
มากขึ้น 
3. ควรเพิ่มกิจกรรม
สันทนาการร่วมดว้ย 

            รายงาน ฐานระบบบ าบัดน้ าด้วยการเลีย้งสัตว์น้ าแบบ
ผสมผสาน 
ด าเนินการได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วย
ปฏิบัติในพื้นที่ เพือ่ให้แต่ละหนว่ยงานมกีารปฏิบัตแิละบูรณา
การการท างานกันได้อยา่งถูกต้องและจริงจัง สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายและตวัชี้วัดที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทย ด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๗๐ ด้วยการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในสถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต งานน าเสนอขอ้มูลเชิงวิชาการ Thailand Research 
Expo 2022 https://fb.watch/eX5GHiXDLD/ และทาง
ออนไลน์ ทาง www.thaiseasalt.info ตลอดจนช่องทางต่างๆ 
นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติของนักศึกษา
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีการบูรณาการกับรายวิชา
ต่าง ๆของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ รายวิชาปัญหาพิเศษ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 2 และ 3 และยงัมีหน่วยงานภายนอก
และภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 4 ครั้ง เช่น 1) กลุ่ม
เกษตรกรสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จ ากัด อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 2) โรงเรียนบ้านซับโศก จ.ลพบุรี 3) นกัเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี 4.)  สวทช   และ 
5) กิจกรรม Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 
150 คน  แจกจ่ายและเผยแพร่การท าอเีอ็มบอลจากการหมกั
พืชน้ าและเศษปลาเพือ่แจกจ่าย จ านวน 500 ก้อน  

1. การจัดการน้ าและปุย๋เพื่อการบ าบัดน้ า
ด้วยพืชน้ าและปลา 
2. การขยายหวัเช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ในน้ าและ
พื้นที่ความชื้นสูง 

    

            รายงาน ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 
ด าเนินการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ จ านวน 1 ชนิด คือ เห็ดภฏูาน
ส าหรับจ าหน่ายในฐานเรียนรู ้ส่วนอกี 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดฟาง 
เห็ดนางรมด า และเห็ดหูหน ูส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการผลิตเห็ด ปัญหาพิเศษทางการเกษตร การเตรียม
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการวิชาชพี
เกษตรศาสตร์ 3 และทักษะวิชาชีพทางด้านการเพาะเห็ด  โดย
ใช้เทคโนโลยีการให้น้ าแบบระบบพ่นหมอกอัตโนมัติโดยมีไทม์
เมอร์ต้ังเวลาอัตโนมัติ เพื่อเป็นต้นแบบแก่เกษตรและผู้ที่สนใจ
ทั่วไป นอกจากนี้ฐานเรียนรู้ยังใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติติของ
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมกีารบูรณาการกับ
รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

1. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการจัดการให้
น้ าแบบอัตโนมัติในการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
2. การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย 
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เกษตรศาสตร์ ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางรมด า และเห็ดหหูนู 
ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตเห็ด ปัญหาพิเศษ
ทางการเกษตร การเตรียมฝึกปฏบิัติการวิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3 และทักษะวิชาชีพ
ทางด้านการเพาะเห็ด   และยังมีหน่วยงานภายนอกและ
ภายในเข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 2 ครั้ง เช่น 1) นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี และ 2) กิจกรรม 
Field day ศูนย์เรียนรู้ ฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน  โดย
สามารถจ าหน่ายผลผลิตเห็ดได้จ านวน 3,000 บาท  

กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด (6577000014) / 99,500 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 2-3 
1. เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้น
ถิ่น 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปร
รูปสมุนไพร 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
และนักท่องเที่ยว 
4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน
ด้านสมุนไพรของคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

    1. เชิงปริมาณ   
- จ านวนพืชสมุนไพรที่ปลูก เป้าหมาย 1,000 ต้น ผลการ
ด าเนินงาน 1,000 ต้น 
- ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูป เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ ผล
การด าเนินงาน 2 ผลิตภัณฑ์ 
- องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เป้าหมาย 1 
ผลงาน ผลการด าเนินงาน 1 ผลงาน 
2. เชิงคุณภาพ  
- รายวิชาทีบู่รณาการ 1 รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้ารว่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 80เป้าหมาย 1 วิชา ผล
การด าเนินงาน 5 วิชา 
3. เชิงเวลา  
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 3 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 99,500 บาท เบิกจา่ยจรงิ 85,624 บาท 
คงเหลือ 13,876 บาท 

99,500.00 85,624.00 จากการด าเนินการในวันที่ 2, 9 มีนาคม และ 20 กรกฎาคม 
2565 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ จ านวน 45 คน ได้ด าเนินการเก็บ
สมุนไพร ปลูกสมุนไพร และน าสมุนไพรจากแปลงเกษตร ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด มาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ แคปซูลขมิ้นชัน และลูกประคบสมุนไพร 
ซ่ึงเป็นการบูรณาการเรียนการสอน ในรายวิชาเภสัชกรรมไทย 
2 และ เภสัชกรรมไทย 4 ให้สอดคล้องกับโครงการ SDG และ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์ความรู้ของนักศึกษา อกีทั้งยังเพื่อใช้
ในการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ คลินิกการแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ีและศูนย์แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนการผลิต นอกจากนีย้ังมีการจดัท าสื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ 2 ภาษา โดยมีเน้ือหาเกีย่วกับการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรในป่าโป่งสลอด เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ไปยังนักศึกษา
และประชาชนทัว่ไป อกีทั้งยังเป็นการพฒันาป่าโป่งสลอดเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและนักทอ่งเที่ยวอกีด้วย  

1. องค์ความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
และแคปซูลยาสมุนไพร 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกบัสมุนไพรไทยในป่าโป่ง
สลอดผ่านสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 2 ภาษา 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกบัสารออกฤทธิ์/ฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาสมุนไพร และสรรพคุณตาม
ต ารายาไทยเพือ่ให้การเรียนในรายวิชาเภสัช
กรรมไทย 3 และ 4 มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 หากตอ้งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้
เป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐาน ยังขาด
อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
สมุนไพร 

1. ควรเพิ่มกิจกรรม
สันทนาการร่วมดว้ย 
2. ควรมีการบูรณา
การด้านวจิัยเพิ่มเติม
ในการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อให้เป็น
การได้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและ
ศูนย์การเรียนรู้ในป่า
โป่งสลอดได้อย่าง
คุ้มค่า รวมถึงเป็นการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
กระบวนการวจิัยของ
นักศึกษา และ
สามารถพัฒนาไปเป็น
ผลงานทางด้าน
วิชาการต่อไป 
3. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติมเชิญชวนให้
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทัว่ไป
เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 12 โครงการจัดเกบ็ข้อมูลสกลุช่างเมืองเพชร : ช่างปูนปั้นและละครชาตรี (6598000012) / 94,000 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1-2 
1. เพื่อจัดเก็บ เผยแพร่ แปรผล 
ข้อมูลด้านปูนปั้นและละครชาตรีให้
เป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อส่งเสริม ทะน าบ ารุง 
สนับสนุน งานศิลปกรรมในแขนงปะ
ติมากรรมและศิลปะการแสดง 
3. เพื่อรื้อฟื้น ศิลปวัฒนธรรมที่ก าลัง
สูญหาย 
4. เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้และ
เผยแพร่ด้านข้อมูลปูนปั้นและละคร

1. การเก็บข้อมูลดา้นปูน
ปั้นที่เป็นปัจจุบัน 
(ประกอบไปด้วย 

ภาพถา่ย เนื้อหาในบท
สัมภาษณ์ ขอ้มูลที่อยู ่

(Big Data)  
2. การเก็บข้อมูลดา้น

ละครชาตรีท่ีเป็นปัจจุบัน 
(ประกอบไปด้วย 

ภาพถา่ย เนื้อหาในบท

1. การเก็บข้อมูลดา้นปูน
ปั้นที่เป็นปัจจุบัน 
(ประกอบไปด้วย 

ภาพถา่ย เนื้อหาในบท
สัมภาษณ์ ขอ้มูลที่อยู ่

(Big Data)  
2. การเก็บข้อมูลดา้น

ละครชาตรีท่ีเป็นปัจจุบัน 
(ประกอบไปด้วย 

ภาพถา่ย เนื้อหาในบท

1. เชิงเวลา 
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (การเก็บขอ้มูลด้านปูนปั้นที่เป็น
ปัจจุบัน (ประกอบไปด้วย ภาพถ่าย เนื้อหาในบทสัมภาษณ์ 
ข้อมูลที่อยู ่(Big Data) ) ไตรมาส 2  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (การเก็บขอ้มูลด้านละครชาตรีที่
เป็นปัจจุบัน (ประกอบไปดว้ย ภาพถ่าย เนื้อหาในบทสัมภาษณ์ 
ข้อมูลที่อยู ่(Big Data) ไตรมาส 2  
 

94,000.00           
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ชาตร ี
  

สัมภาษณ์ ขอ้มูลที่อยู ่
(Big Data) 

สัมภาษณ์ ขอ้มูลที่อยู ่
(Big Data) 

กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังที่ 35  / 200,000 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
1.เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ภูมภิาค และประเทศ 
2.เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์/ได้มี
โอกาสถา่ยทอดและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
  

ด าเนินการจัดกิจกรรม
พระนครคีร-ีเมืองเพชร 

ครั้งที่ 35 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
พระนครคีร-ีเมืองเพชร 

ครั้งที่ 35 

1. เชิงปริมาณ  
- รายวิชาทีบู่รณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้ารว่ม เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 80  
- จ านวนผู้เข้าเยีย่มชม/ศึกษาศูนย์เรียนรู้ 2,000 คน  / ผลการ
ด าเนินงาน  600 คน 
- เครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) 5  / 
ผลการด าเนินงาน 2  
- จ านวนรายได้จากการจัดหารายได้ 2,000,000 บาท / ผล
การด าเนินงาน 800,000 บาท 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการ 80 คน / ผล
การด าเนินงาน 150 คน 
 
2. เชิงคุณภาพ การยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานอาหารและ
การท่องเท่ียวสู่สากล เป้าหมาย 5  / ผลการด าเนินงาน  1  
 
3. เชิงเวลาไตรมาสในการด าเนินงาน (ด าเนินการจัดกจิกรรม
พระนครคีร-ีเมืองเพชร ครั้งที่ 35) เป้าหมาย ไตรมาส 2  
 
4. งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร จ านวน 200,000 บาท เบิกจ่าย  
200,000 บาท 

    สถาบันวิจยัฯร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
ความร่วมมือจัดชุดการแสดงในงานแถลงข่าววันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยน าชุดการแสดงชื่อชุด “เพชรบุรีเมือง
สร้างสรรค์ มหัศจรรย์ “UNESCO ” และในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้น าชุดการแสดงต้อนรับ ในชื่อชุด “ววัมอ 
ลงลาน สานศิลป์ ถิ่นพริบพรี” และชุดการแสดงพิธีเปิด เสนอ
ต่อประธานในที่ประชุม ชุด “ต านานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม 
งามล้ าพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน” แสดงต่อหน้าประธานใน
พิธี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งชุดการ
แสดงดังกล่าวประกอบด้วย 3 องก ์ดังนี้ 
องก์ที่ ๑  เพชรบุรีรุ่งรัตน์เร้ือง  รมณีย์  น าเสนอความอุดม
สมบูรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี  
องค์ที่ ๒  พืชพรรณพูนทวี  พ่างพื้น  น าเสนอความเป็น
ปัจจุบันรูปแบบการเเสดงจะใช้สีในเชิงสัญลักษณ์ที่มี
ความหมายมาจากเมืองสามรสของจังหวัดเพชรบุรีที่น าไป
ประกอบอาหารขนเล่ืองชื่อ                                    
องค์ที่ ๓  รมย์รื่นรังสรรค์ อัศจรรย์เมืองยูเนสโก  การ
เคลื่อนไหวร่างกายผสมผสานกบัการน าวัตถุมาเล่นในลักษณะ
ของ "เพอร์คัชชั่น " (percussion) และการตีกลอง รวมถึงการ
น าวัตถุต่าง ๆ ที่ให้เสียงจากการต ีกระทบ เขย่า การเคาะ การ
กระท าต่างๆที่ท าใหว้ัตถุเกิดเป็นเสียงเเละจังหวะเพือ่สร้าง
ความสนุกสนานประกอบกับการเต้นที่จะสื่อสารความหมาย
ของการปรุงอาหาร เมนูอาหารพื้นเมืองสร้างสรรค์ต่าง ๆ  
ทั้งนี้เม่ือการแสดงพิธีเปิดจบลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีได้น าแสดงในชุดการแสดงประจ าวันซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ศึกษาและสาขา
ดนตรีศึกษาได้ร่วมจัดการแสดงพร้อมเครือข่าย ร่วมกันจัดชุด
การแสดง ในชุด “สดุดีจอมราชันย์ งานล้ าพระนครคีร ีพริบพรี
สืบสานวัฒนธรรม  เลิศล้ ามหานครแห่งความสุข” 
ประกอบดว้ย การแสดง 4 องก ์
องก์ที่ 1  ระบ าครุฑตมาน หาญเวหา เป็นการแสดงสร้างสรรค์
ท่าน าจากระบ าครุฑและการแสดงโขนมาประดิษฐ์เป็นการ
แสดง ท่าทางของครุฑซ่ึงเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ที่มี
ความสง่างาม มีอานุภาพและพละก าลังมหาศาล  
องก์ที่ 2  เพชร ณ เพชรบุร ีเป็นการแสดง เล่าเร่ืองราว
เพชรบุรี องค์กษัตริย์ผู้อุปถัมภ์ ท านบุ ารงุบ้านเมือง ศาสนา 
ความเชื่อ วถิีชีวิต 
องก์ที่ 3  บันเทิงเภรี เลิศล้ าวัฒนธรรม เป็นการแสดงสืบสาน
วัฒนธรรมที่โดดเด่นและงดงามของเมืองเพชร 

1. องค์ความรู้ด้านการจัดแสดงที่เกี่ยวขอ้ง
กับ UNESCO เนื่องจากเพชรบุรีได้เป็น City 
Of Gastronomy 
2. องค์ความรู้ด้านการร่วมศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ ทั้งด้านอาหารและศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ถ่ายทอดมาในชุดการแสดง 

1.ปัญหาในด้านการ
ประสานงานจาก
หน่วยงานภายนอก 
2.ปัญหาการเบิกจ่าย
ร่วมกับจังหวัด
เพชรบุร ี

1.การเตรียมความ
พร้อมในการจัดงาน  
2.การประสานงาน
ระหว่างหนว่ยงาน
ต้องมีความรอบคอบ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

องก์ที่ 4  รวมใจเทิดไท้ มไหศวรรย์เมืองสามวัง เป็นการแสดง
ว่าเพชรบุรีเป็นเมืองมหานครแห่งความสุข 

กิจกรรมที่ 14 ศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับสับปะรดดอนขุนหว้ย (65C4000010) / 44,582 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 15 โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบา้นลาด “ถนนต้นตาล ลานวัฒนธรรม อ าเภอบา้นลาด” (6598000013) / 81,800 บาท /  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
1. เพื่อเข้าร่วมกจิกรรมโครงการลาน
เพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด “ถนนต้น
ตาล ลานวัฒนธรรม อ าเภอบ้าน
ลาด” 
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน
โครงการที่เกี่ยวกบัตาลโตนดที่
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีได้เคย
ผลิตนั้น ให้เป็นที่รู้จักโดยทัว่กัน 
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จัก 
          

กิจกรรมร่วมงานลาน
เพลิน ร้อยดีวิถบี้านลาด 

กิจกรรมร่วมงานลาน
เพลิน ร้อยดีวิถบี้านลาด 

1. เชิงปริมาณ  
- รายวิชาทีบู่รณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้ารว่ม เป้าหมาย 80  / ผลการด าเนินงาน 80  
- จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 5 / ผล
การด าเนินงาน 1  
- จ านวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา  เป้าหมาย 3  / ผลการ
ด าเนินงาน 1  
- จ านวนผู้เข้าเยีย่มชม/ศึกษาศูนย์เรียนรู้  เป้าหมาย 2,000  / 
ผลการด าเนินงาน 500  
- องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ได้จากการพฒันาศูนย์เรียนรู้ 
เป้าหมาย 3  / ผลการด าเนินงาน 2  
- เครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) 
เป้าหมาย 5  / ผลการด าเนินงาน 2  
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการ  เป้าหมาย 80  
/ ผลการด าเนินงาน 25  
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (กิจกรรมร่วมงานลาน
เพลิน ร้อยดีวิถบี้านลาด) ไตรมาส 2  
3. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 81,800 บาท / 
ผลการด าเนินงาน 0 
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 81,800 บาท เบิกจ่าย 0 
บาท คงเหลือ 81,800 บาท 

81,800.00   “มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง” 
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวจิัยฯ ร่วมจัดงาน 
“ลานเพลิน ร้อยดี วิถีบา้นลาด” ณ ถนนต้นตาล ต าบลไร่
สะท้อน อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบรุี โดยผศ.ดร.เสนาะ 
กลิ่นงาม อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มอบหมาย 
ผศ.พจนารถ บัวเขยีว ในนามของผู้บริหารและรอง
ประธานสภาศิลปวัฒนธรรมอ าเภอบ้านลาด พร้อมด้วย
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งจากสถาบนัวิจัยฯ ร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีน าขบวนจดันิทรรศการผลิตภัณฑ์
จากตาลมาแสดง ได้แก ่
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขบเค้ียวเพือ่สุขภาพจากเนื้อตาล 
โดย ผศ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา 
2. การพัฒนาแผ่นดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากวัสดุเหลือทิ้งจาก
ตาลจังหวัดเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร 
3. การพัฒนาแยมเน้ือตาลสุก ที่มีใยอาหารและสารแคโรที
นอยด์สูง โดย รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล 
4. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อตาลสุก : เนื้อตาลสเตอริไรซ์บรรจุ
กระป๋อง และก๋วยเต๋ียวเส้นตาลสกุ โดย รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิ
ริกุล ให้กับผู้เข้ารว่มงานได้รับประทานฟรี 
ไม่เพียงแต่น านิทรรศการมาแสดงเท่านั้น มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบุรียังได้ร่วมกิจกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 
1. วันที่ 11 ก.พ. 65 ชุดการแสดงพธิีเปิดงาน ชุด “วิถีตาล วถิี
ไทย วิถีไร่สะท้อน” โดยสาขานาฏศิลปศึ์กษา คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. วันทึ่ 12 ก.พ. 65 ชุดการแสดง “วัวมอ ลงลาน สายศิลป์ 
ถิ่นพริบพรี” 
3. การเปิดนิทรรศการคืนความรู้สู่ชุมชนไร่สะท้อน ณ ศาลา
บ้านไร่ใหญ่ 
โดยกิจกรรมได้กล่าวได้รับความสนใจและได้การตอบรับจาก
ประชาชนจ านวนมา 

1.องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ตาลโตนดในหลายๆรูปแบบ ทั้งส าหรับ
อุปโภคและบริโภค เช่น ถ่านไม้ตาล เสน้
ก๋วยเต๋ียวจากตาล 
2. องค์ความรู้ด้านอาชีพที่เกิดใหมจ่ากการ
ท าตาล เช่น การท าเกวียนจากตาล 

การจัดงานในภาวะโค
วิด 19 ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวตาม
สถานการณ์ 

1. การจัดงานต้องมี
การเตรียมความ
พร้อมเสมอ 
2. มีการจัดเตรียม
กิจกรรมและงานให้มี
ความยิ่งใหญ่
สมเกียรต ิ

กิจกรรมที่ 16 โครงการปรับพื้นที่เพื่อพฒันาแปลงต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกจิ (65C4000011) / 95,200 บาท /  สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 17 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สบืสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง (6598000014) / 98,120 บาท /  สถาบันวิจยัและสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
1.เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ภูมภิาค และประเทศ 
2. เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์/ได้มี
โอกาสถา่ยทอดและเผยแพร่

1. เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และ

ประเทศ 

1. เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และ

ประเทศ 

1. เชิงปริมาณ  
- รายวิชาทีบู่รณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้ารว่ม เป้าหมาย 80  / ผลการด าเนินงาน 1  
- เครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) 

98,120.00   สรุปและประเมินผล หนึ่งในพันธกจิด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
• เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิน่ ภูมิภาค และ
ประเทศ 

1. องค์ความรู้ด้านการจัดการแสดงนาฏศิลป์
อาเซียน 
2. องค์ความรู้ที่ได้จากการน าผลงานวิจยัไป

การเปลี่ยนแปลงด้าน
ก าหนดการท าให้มี
ความเตรียมพร้อม
เกือบจะไม่ทัน
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล      
3. เพื่อร่วมกิจกรรมในระดับ
มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  

2. ให้นักศึกษา/อาจารย์/
ได้มีโอกาสถ่ายทอดและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่

สากล  
3. ร่วมกิจกรรมในระดับ

มหาวิทยาลัยในการ
เผยแพร่เอกลักษณ ์อัต

ลักษณ์ของท้องถิ่น 

2. ให้นักศึกษา/อาจารย์/
ได้มีโอกาสถ่ายทอดและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่

สากล  
3. ร่วมกิจกรรมในระดับ

มหาวิทยาลัยในการ
เผยแพร่เอกลักษณ์ อัต

ลักษณ์ของท้องถิ่น 

เป้าหมาย 5  / ผลการด าเนินงาน 3  
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการ เป้าหมาย 80 / 
ผลการด าเนินงาน 80  
2. เชิงเวลา  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ) ไตรมาส 2  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (ให้นกัศึกษา/อาจารย์/ได้มีโอกาส
ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล ) ไตรมาส 2  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (ร่วมกิจกรรมในระดับ
มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น) 
ไตรมาส 2  
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 98,120 บาท เบิกจ่าย 0 
บาท คงเหลือ 98,120 บาท 

• นักศึกษา/อาจารย์/ได้มีโอกาสถ่ายทอดและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
• ร่วมกจิกรรมในระดับมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่เอกลกัษณ์ 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
• ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
• ได้พบปะ แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งเครือข่าย 

พัฒนาเป็นการแสดงในระดับชาต ิ
 

ก าหนด อัน
เนื่องมาจาก
สถานการณ์โควิด 19 

กิจกรรมที่ 18 การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนหว้ย (65C4000013) / 96,920 บาท /  สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3 
1.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กระดาษจากใบสับปะรด จ านวน 3 
ผลิตภัณฑ์ 
2.เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากการแปร
รูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบ
สับปะรด 
3.เพื่อลดรายจ่ายจากการจัดซื้อ
บรรจุภัณฑ์สินค้า 

1. การพัฒนาฐานการ
แปรรูปกระดาษจากใบ

สับปะรด 
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากเส้นใยสับปะรด  

1. การพัฒนาฐานการ
แปรรูปกระดาษจากใบ

สับปะรด 
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากเส้นใยสับปะรด  

1. เชิงเวลา  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (การพัฒนาฐานการแปรรูป
กระดาษจากใบสับปะรด) ไตรมาส 2  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใย
สับปะรด ) ไตรมาส 2  

96,920.00           

กิจกรรมที่ 19 ร่วมงานศิลปวัฒนธรรม “100 ปี ราชภฏัพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” (6598000015) / 41,320 บาท /  สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
1.เพื่อร่วมด าเนินงานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประเทศ 
2. เพื่อร่วมกิจกรรมในระดับ
มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่
เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
และร่วมด าเนินงานกับเครือข่าย 
  

1. ชมงานศิลปวัฒนธรรม 
“100 ปี ราชภฏัพิบูล
สงคราม เทิดไท้องค์

ราชัน”  
2. น าชุดผ้าลายปลาทู

ภายใต้โครงการวิจัยของ
มะริดสิงขรไปเผยแพร่ 
3. ร่วมประชุมด้านสภา

ศิลปวัฒนธรรมสามัญครั้ง
ที่ 1 

1. ชมงานศิลปวัฒนธรรม 
“100 ปี ราชภฏัพิบูล
สงคราม เทิดไท้องค์

ราชัน”  
2. น าชุดผ้าลายปลาทู

ภายใต้โครงการวิจัยของ
มะริดสิงขรไปเผยแพร่ 
3. ร่วมประชุมด้านสภา

ศิลปวัฒนธรรมสามัญครั้ง
ที่ 1 

1. เชิงปริมาณ  
- รายวิชาทีบู่รณาการ 1 รายวิชา/ โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้ารว่ม เป้าหมาย 80 / ผลการด าเนินงาน 100  
- จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 5 / ผล
การด าเนินงาน0  
- จ านวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย3 / ผลการ
ด าเนินงาน0  
- เครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) 
เป้าหมาย 5 / ผลการด าเนินงาน3  
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการ เป้าหมาย 80 / 
ผลการด าเนินงาน7  
2. เชิงเวลา  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (วมงานศิลปวัฒนธรรม “100 ปี 
ราชภัฏพบิูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ) ไตรมาส 2  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (น าชุดผ้าลายปลาทภูายใต้
โครงการวิจัยของมะริดสิงขรไปเผยแพร่) ไตรมาส 2  
- ไตรมาสในการด าเนินงาน (ร่วมประชมุด้านสภา
ศิลปวัฒนธรรมสามัญครั้งที่ 1) ไตรมาส 2  
 
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 41,320 บาท เบิกจ่าย 0 
บาท คงเหลือ 41,320 บาท 

41,320.00   รายงานผลกิจกรรมที่ได้ร่วมด าเนินการ 
         สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น าโดย อ.ดร.
ทวิพัฒน์ วจิิตรปัญญารักษ์ ผู้อ านวยการฯ       ผศ.ดร.วรรณ
วิภา มัธยมนันท์ รองผู้อ านวยการฯ และ นางสาวทพิยว์รรณ 
ทองสัมฤทธิ์ หวัหน้าส านักงานผู้อ านวยการ เข้ารว่มการประชุม
ใหญ่สามัญ สภาศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 1 วันที่ ๒๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ โดยมี
เป้าหมายเพือ่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจดา้นศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภฏั 38 แห่งร่วมกัน และยังมีกิจกรรมต่างๆใน
การฉลอง งาน “๑๐๐ ปีราชภฏัพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์
ราชัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลองในวาระครบ ๑๐๐ ป ีของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรรณวิภา 
มัธยมนันท์ เป็นตวัแทนนายเฉลิม พึ่งแตง เข้ารับรางวัล “ภูมิ
ราชภัฏ” เพื่อยกยอ่งเชิดชูปราชญ์ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านจิต
กรรม 
          ในช่วงค่ า อ.ดร.ทวิพัฒน์ วจิิตรปัญญารักษ ์ร่วมการ
เดินแสดงแบบผ้าไทย “สิริพัตรา บพ่ิราลัย” ร่วมกบั
ผู้อ านวยการส านกัศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏทั้ง 34 แห่งในชุดผ้า “ลายปลาทู” ซ่ึงเป็นลายจาก
ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วจิัยสิงขรมะริดศึกษา ออกแบบ
และพัฒนา โดย รศ.ดร.กาญจนา บญุส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

1. องค์ความรู้ในด้านการผลิตและการ
ออกแบบผ้าจากช่างทอฝีมอืทั่วประเทศ 
2. องค์ความรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ของ
จังหวัดตนเองให้เป็นที่รู้จัก 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

และ อ.ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษก์ุล  ผ้าพิมพ์ลาย โดยผา้ลาย
นายหนุย่ Palai Nainui เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของปลาทะเลที่
ส าคัญในอ่าวไทยให้มีความโดดเด่น คู่กบัการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว เช่ือมโยงเส้นทางการค้าโบราณและวัฒนธรรมสมัย
ทวารวดีในพื้นที ่จ.เพชรบุร-ีประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี-
ราชบุร-ีสมุทรสงคราม 
          ในวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2565  ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ       อ.ดร. 
ทวิพัฒน์ วจิิตรปัญญารักษ์ ผู้อ านวยการฯ ร่วมรับเสด็จพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง วังจันทน์รเิวอร์วิว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
ทรงเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพบิูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” 
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9และเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
          ในการนี ้ทรงฉายพระรูปร่วมกบัผู้บริหารสภาศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัแหง่ประเทศไทย และ
อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ นับเป็นพระ
กรุณาธิคุณยิ่ง 

กิจกรรมที่ 20 พัฒนาศูนย์พัฒนาเยาวชนและผู้น าชุมชน ระยะ 2 (6501000023) / 680,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเยาวชนและผู้น าชุมชน
ระยะ 2   ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมเป็น
การปรับปรุงพื้นที่เดิม จึงต้องมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างบางประเภท และ
ต้องสร้างเป็นครุภัณฑ์และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นระบบและครบวงจร และได้มี
การแลกเปลี่ยนงบประมาณในการ
ด าเนินงาน มีการตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแบบรูปรายการและก าหนด
ราคากลาง วัสดอุุปกรณ์ที่ตั้งไวั ท า
ให้ไม่มีผู้รับเหมาสู้ราคาได้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องกันเงินเหลื่อม
ปีงบประมาณในปี 2566  

         

กิจกรรมที่ 21 ยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างมูลค่าการผลิตกาแฟบา้นป่าหมากตามแนวพระราชด าริ (6564000003) / 178,820 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 4 
          
กิจกรรมที่ 22 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิทัล (65A2000003) / 600,000 บาท / ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์
พระราชา และผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีที่น้อม

  5.1 เชิงปริมาณ 1. จ านวนศูนย์เรียนรู้ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
(รูปแบบดิจิทัล) 
เป้าหมาย  1 ศูนย์เรียนรู้  

600,000 306,950 การด าเนินงานโครงการ ได้มีส ารวจและรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้/สารสนเทศด้านศาสตร์พระราชา ผลงานการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลยัในจังหวัดเพชรบุรีและ

   



137 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

น าแนวทางตามพระราชด าริสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ์ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้
ศาสตร์พระราชาในรูปแบบดิจิทัล 
รองรับ Virtual Exhibition 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์
พระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ ์

ผลการด าเนินการ มกีารด าเนินงานได้ จ านวน 1 ศูนย์เรียนรู้ 
คือ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ซึ่งจัดท าเนื้อหาในรูปแบบสือ่
ดิจิทัล เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ที่เว็บไซต์ 
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=about 
และปรับปรุงพื้นที่ จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่   
    1) ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ
ราชินีนารถ 
    2) ห้องเฉลิมพระเกยีรติ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและ
พระราชวงศ์ 
    3) ห้ององค์ความรู้ศาสตร์พระราชา บทบาทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีกบัการพัฒนาตามหลกัศาสตร์พระราชา 
      
5.1 เชิงปริมาณ 2. จ านวนผู้เข้าชม (ทั้งระบบ On site และ 
Online) 
เปา้หมาย 500 คน  
ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด เรื่องจ านวนผู้เข้าชม (ทั้งระบบ 
On site และ Online) เป้าหมาย จ านวน 500 คน  ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ถึง 2 มิถุนายน 2565 มีการศึกษาดูงาน จ านวน 9 ครั้ง 
184 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ดังนี้ 
1) วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จ านวน 18 คน 
2) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากร ส านัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม จ านวน 14 คน 
3) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 อาจารยแ์ละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
จ านวน 40 คน 
4) วันที่ 21 มีนาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พกุผาสุข 
องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรีเข้า
เยี่ยมชม การด าเนินงานของศูนย์เรียนรูภู้มิปัญญาราชภัฏ
เพชรบุรี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี จ านวน 40 คน 
5) วันที่ 17 มีนาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เข้า
ชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุร ีจ านวน 25 คน 
6) วันที่ 4 มีนาคม 2565 นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี เข้าชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ใน
รูปแบบออนไลน์ จ านวน 11 คน 
7) วันที่ 21 กุมภาพันธ ์2565 ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เขา้เยี่ยมชมการ

ประจวบคีรีขันธ ์โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์และวิเคราะห์ และ
น ามาพัฒนา/ปรับปรุง/จัดท าสารสนเทศระบบการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล จ านวน 1 ศูนย์เรียนรู้ คือ 
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ซึ่งจัดท าเนื้อหาในรูปแบบสือ่
ดิจิทัล เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ที่เว็บไซต์ 
https://localphetchaburi.net/web/main.php?q=about 
และปรับปรุงพื้นที่ จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่   
     1) หอ้งรอยเสด็จฯ เพชรบุรี รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ
ราชินีนารถ 
     2) หอ้งเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
และพระราชวงศ์ 
     3) หอ้งองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา บทบาทมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีกบัการพัฒนาตามหลกัศาสตร์พระราชา    
องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ จ านวน 8 เร่ือง 
ตามลิงค์ shorturl.at/fgP13 ดังรายการต่อไปนี้ 
     1) หมูบ่้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ปา่เด็ง-ป่าละอ ู
     2) โครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนอง
พลับ-กลัดหลวง 
     3) โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 
     4) โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรยีงตามพระราชด าร ิ
    5) โครงการอ่างเก็บน้ าหว้ยผากอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    7) วัดมหาธาตุวรวหิาร จังหวัดเพชรบุรี 
        8) เจา้ฟ้ามหากษัตริย์ กับ วัดมหาธาตุฯ 
 จากการด าเนินงานตามตวัชี้วัด จ านวนผู้เข้าชม (ทั้งระบบ On 
site และ Online) เป้าหมาย จ านวน 500 คน  ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ถึง 2 มิถุนายน 2565 มีการศึกษาดูงาน จ านวน 9 ครั้ง 
184 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และผลการวัดระดับความพึง
พอใจของคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ 
จ านวน 184 คน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 97.92 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 
10 คน 
8) วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2565 เกตุทัศน์ศาสตราภิชาญ ล้อม เพ็ง
แก้วและคณะ เข้าเยีย่มชมห้องเกยีรติภมูิปัญญามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 6 คน 
9) วันที่ 7 กุมภาพันธ ์2565 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 
20 คน  
 
5.1 เชิงปริมาณ 3. องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ประกอบดว้ยหมวดความรู ้
   3.1 องค์ความรู้เกีย่วกบัโครงการพระราชด าริจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ ์
   3.2 องค์ความรู้เกีย่วกบัการนอ้มน าแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.3 องค์ความรู้เกีย่วกบัวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุร ี
   3.4 องค์ความรู้เกีย่วกบัศาสตร์พระราชา  
เป้าหมาย =<10 เร่ือง  
ผลการด าเนินการ องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ ์จ านวน 8 เร่ือง ตามลิงค์ 
shorturl.at/fgP13 ดังรายการต่อไปนี ้
    1) หมู่บา้นสหกรณ์หว้ยสัตว์ใหญ่ ปา่เด็ง-ป่าละอ ู
    2) โครงการจัดการพัฒนาที่ดินตาม 
พระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง 
    3) โครงการตามพระราชประสงค์ 
ดอนขุนห้วย 
    4) โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชด าร ิ
    5) โครงการอ่างเก็บน้ าหว้ยผากอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   7) วัดมหาธาตวุรวิหาร จังหวัดเพชรบรุี 
   8) เจา้ฟ้ามหากษัตริย์ กับ วัดมหาธาตุฯ  
 
5.2 เชิงคุณภาพ 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงาน 
   ระดับ 2 มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 50 
   ระดับ 3 มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 75 
   ระดับ 4 มีการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 100 
   ระดับ 5 มีการสรุปการน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานใน
รอบถัดไป  
เป้าหมาย ระดับ 4  
ผลการด าเนินการ มกีารด าเนินงานตามแผนได้ระดับที่ 3 มี
การด าเนินงานตามแผนร้อยละ 75 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5.2 เชิงคุณภาพ  2. ระดับความพึงพอใจการด าเนินกจิกรรม  
เป้าหมาย ร้อยละ 80  
ผลการด าเนินการ จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจของ
คณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ จ านวน 184 
คน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกจิกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.90 คิดเป็นร้อยละ 97.92 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
5.3 เชิงเวลา เป้าหมาย ไตรมาส 4 / ผลการด าเนินการ ไตร
มาส 3   
 
 

กิจกรรมที่ 23 โครงการการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโป่งสลอด (6598000017) / 320,000 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 3-4 
          
กิจกรรมที่ 24 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอางจากสับปะรด “Pineapple Paper soap” บนฐานวิชาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (6573000032) / 35,000 บาท  / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 3 
          
กิจกรรมที่ 25 พัฒนาลายผา้สุวรรณวัชร ์: ลายผา้อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี (6501000025) / 100,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
1) เพื่อออกแบบลายผ้าทอ “สุวรรณ
วัชร”์ : ผ้าอัตลกัษณ์ของจังหวัด
เพชรบุร ี
2) เพื่อผลิตผ้าทอลาย “สุวรรณ
วัชร”์ โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบขิด 

    1. เชิงปริมาณ 
1) จ านวนผา้ที่ออกแบบ   จ านวน  1 ลสบ  
2) จ านวนผา้ที่ทอลายสุวรรวัชร์  จ านวน  100 เมตร  บรรลุ  
2. เชิงคุณภาพ 
1) ทัศนคติที่มีต่อความโดดเด่นของผ้าลายสุวรรณวัชร์  ระดับ 
4.51  บรรลุ 
3. เชิงเวลา ไตรมาส  3  
4.  งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  100,000  บาท เบิกจา่ยจริง 
100,000 คงหลือ – บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

100,000.00 100,000.00  ผลการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ได้ร่วมกับกลุ่มทอผ้ามาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี  
พัฒนาลายผา้ สุวรรณวัชร์  โดยมกีารเริม่กระบวนการศึกษา
ลายเสาที่วัดใหญ่สวุรรณาราม   และมกีารออกแบบเป็นลายผ้า
ทอ  โดยใช้เทคนิคผลิตผ้าขิด ได้จ านวน 100 เมตร  หลังจาก
นั้นได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้เป็นที่รู้จักและได้
ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี  จ านวน 18 เมตร  ทูลเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระ
ขนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมาร ี จ านวน 18 เมตร และผูบ้ริหาร ผู้ว่าราชการ ฯลฯ 
จ านวน 64 เมตร  

1) กลุ่มผ้าทอไทยพวนมีรายได้เพิ่มจากการ
ทอผ้า 
2) มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีได้ลายผา้อัต
ลักษณ์ลาย “สวุรรณวัชร์”  
3) จังหวัดเพชรบุรีได้ผ้าลายอัตลกัษณ์ 
“สุวรรณวัชร”์ 

    

กิจกรรมที่ 26 การพัฒนาผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่การจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ (6538000005) / 99,490 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 27 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สู่การยกระดับรายไดชุ้มชนบ้านโป่งสลอด (ถนนสีเขยีวท่องเที่ยวโป่งสลอด) (6598000019) / 50,000 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
บ้านโป่งสลอด การพัฒนามัคคุเทศก์ 
(กลุ่มเยาวชนรกับ้านเกิดบา้นโป่ง
สลอด) การประชาสัมพันธ ์และใช้
ประโยชน์จากเส้นทางท่องเที่ยวเขา
แด่นเพื่อการจัดหารายได้สู่ชุมชน
ต่อไป  
2. เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับ
การประกอบอาชพีมัคคุเทศก์แก่กลุ่ม
เยาวชนรักบา้นเกิดชุมชนบ้านโป่ง
สลอด 
  

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
การเป็นยุวมัคคุเทศก์ 
กลุ่มเยาวชนรกับ้านเกิด
ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งสลอด  
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 บาท  

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
การเป็นยุวมัคคุเทศก์ 
กลุ่มเยาวชนรกับ้านเกิด
ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งสลอด  
1. กลุ่มเยาวชนรกับ้าน
เกิดชุมชนบ้านโป่งสลอด 
ได้รับความรู้ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเขา
แด่น ชุมชนบ้านโป่ง
สลอด การ
ประชาสัมพันธ ์และการ
จัดท าเส้นทางท่องเที่ยว 
ร้อยละ 80 โดยได้มีการ

1. เชิงปริมาณ เป้าหมาย 1 องค์ความรู้ / ผลการด าเนินการ 1 
องค์ความรู้  
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (กิจกรรมอบรมให้
ความรู้การเป็นยวุมัคคุเทศก์ กลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด ) เป้าหมาย ไตรมาส 4 / ผล
การด าเนินการ ไตรมาส 4 
3. เชิงงบประมาณ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป้าหมาย 
50,000 บาท / ผลการด าเนินการ  14,559 บาท 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ  

50,000.00 14,559.00 เกิดองค์ความรู้ด้านยุวมัคคุเทศก์ 
 
  

องค์ความรู้การเป็นยุวมัคคุเทศก ์ สภาพอากาศที่พบ
ในช่วงด าเนินการจัด
โครงการฯ คือ ฝนตก 
อีกทั้งเครือข่ายชุมชน
ที่ช านาญเส้นทาง
ท่องเที่ยวป่าเขาแด่น 
ประกอบอาชีพขึ้น
ตาลเป็นงานหลักทุก
วัน  ท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรม
โครงการฯ บาง
กิจกรรมได้ เช่น การ
วิพากษ์เส้นทาง
ท่องเที่ยวเขาเด่นจาก

การใช้ประโยชน์
เส้นทางท่องเที่ยวเขา
แด่นเพื่อการหาย
รายได้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน ์และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้การเป็นยวุ
มัคคุเทศก์ กลุ่มเยาวชน
รักบ้านเกิดให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด  
เมือ่วันที่ 27 มิถุนายน 
2565 โดยได้มีการ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมโครงการฯ  
2. ได้องค์ความรู้การเป็น
ยุวมัคคุเทศก์เส้นทาง
ท่องเที่ยวเขาแด่น 

สถานที่จริง การท า
ป้ายประชาสัมพันธ์
ประจ าจุดในเส้นทาง
ท่องเที่ยวป่าเขาแด่น 
  

กิจกรรมที่ 28 จัดซื้อชุดตรวจ ATK และถุงยังชีพ (6590000008) / 500,000 บาท / ส านกังานอธิการบด ี(กองพัฒนานกัศึกษา) / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการเฝ้า
ระวัง โดยการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
ด้วย ATK และติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
2. เพื่อสร้างความตระหนักใหก้ับ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร กลุ่ม
เส่ียงสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทัศนคติให้สามารถลดความเส่ียงการ
แพร่ระบาดติดเช้ือโรคโควิด-19  
3. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการบะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านการด ารง
ชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กบันักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีที่
ได้รับผบกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ด าเนินการจัดกิจกรรมจน
ส าเร็จตามแผนก าหนดไว้

ที ่

นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร ได้รับการตรวจ
คัดกรองเบื้องต้นและได้
บรรเทาความเดือนร้อน

ให้กับนักศึกษาจาก
ผลกระทบการระบาด

ของเช้ือโควิด-19 

1. เชิงปริมาณ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการ
ด าเนินการ 100%  
2. เชิงคุณภาพ 
          1. นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับ
การตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK  เป้าหมาย ระดับมาก 
(4.00) / ผลการด าเนินการ ระดบัมาก  
          2. นักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทัศนคติดให้สามารถลดความเสียงการแพร่ระบาด
ติดเชื้อโรคโควิด-19 
          3. นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มที่ติด
เช้ือและเสี่ยงติดเช้ือได้รับการช่วยเหลือด้านการด ารงชีพเป็น
เครื่องอุปโภค บริโภค  
3. เชิงเวลา เป้าหมาย กจิกรรมแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนด เปา้หมาย 15 เมษายน -15 กันยายน 2565 / ผลการ
ด าเนินการ 20-27 เมษายน 2565 
4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับ 
เป้าหมาย 500,000 บาท / ผลการด าเนนิการ 500,000 บาท 

500,000.00 500,000.00 1. จัดซื้อชุดตรวจ ATK และแจกใหก้ับคณะเพื่อคัดกรอง
เบื้องต้นให้กับนักศึกษาและบุคลากรกลุม่เส่ียง 
2. จัดซื้อถุงยังชีพและแจกจ่ายให้กบัคณะเพื่อประสาน
นักศึกษาที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-
19  

      

กิจกรรมที่ 29 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์น้ ากล้วยหอมทองครบวงจรเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ (6563000004) / 227,980 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 4 
          
กิจกรรมที่ 30 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสับปะรดสู่ความทันสมัย ชมุชนดอนขุนห้วย (6564000005) / 98,500 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 3 
1. ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่5 
การพัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงการหลัก การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานผลผลิตการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
สับปะรดสู่ความทันสมัย ชุมชนดอน
ขุนห้วย  

5. เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  ได้ผลิตภัณฑ์ 

3ผลิตภัณฑ์ 
6. เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
(Outcome)ผลิตภัณฑ์
เป็นที่ยอมรับและได้จัด

จ าหน่าย 

5. เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)  ได้ผลิตภัณฑ์ 

3ผลิตภัณฑ์ 
6. เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
(Outcome)ผลิตภัณฑ์
เป็นที่ยอมรับและได้จัด

จ าหน่าย 

1. เชิงปริมาณ   
- จ านวนแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ผงหมกั, สับปะรดหยี, สับปะรด
กวนพร้อมทาน) ผลิตภัณฑ์ 3 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด คน 20 
- จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบรณูาการจัดการเรียนการ
สอน 4103901  ระเบียบวธิีวิจยัเบื้องต้น 1 วิชา  
2. เชิงคุณภาพ   

98,500.00 44,005.00 สถานะของกจิกรรม  ระหวา่งด าเนินการ   
ลักษณะกิจกรรม  
1. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงหมักจากแกนสับปะรด  
สับปะรดหยี  
2. เปลี่ยนรูปลักษณะผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนให้ทานง่ายขึ้น 
3. น าสูตรที่พัฒนามมาถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยการจัดอบรมเชิง
ปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 วัน ละการอบรม

 ชุมชน/องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
1) ชื่อชุมชน/องค์กรชุมชนดอนขุนห้วย  
ต าบล ดอนขุนหว้ย   อ าเภอ ชะอ า จังหวัด  
เพชรบุร ี 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สับปะรด และการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

ระยะเวลาการท างาน
น้อย  และชว่งเวลา
ของชุมชนกับการท า
โครงการไม่ค่อย
ตรงกัน 

 ระยะเวลาการ
ท างานโครงการควรมี
มากกว่า 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
และยกระดบัคุณภาพชวีิตของชุมชน
ดอนขุนห้วยสู่การพัฒนาอยา่งยังยืน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
      1.เพื่อสนับสนุนและการ
พัฒนาการแปรรูปสับปะรดกวน   
ให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ 
      2.เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผงหมักจากแกน
สับปะรดเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน 
      3.เพื่อสนับสนุนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดหย ีเพื่อ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

- ชุมชนได้รับความรู้ในการยกระดับผลติภัณฑ์สินค้าชุมชน 
ร้อยละ 80 
- ชุมชนได้พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รอ้ยละ 
80 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก สามารถ
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
3. เชิงเวลา   
- โครงการส าเร็จตามก าหนดเวลา  ไตรมาส 3-4 

การท าบัญชีครัวเรือน ของสมาชิกในกลุม่ เพื่อให้สอดคล้องการ
มีรายได้เพิ่ม 
4. การจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายหารายได้ให้กับ
ชุมชน 

 
 ผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้ 
ร่วมกับการเรียนการสอน/งานวิจยั 
1) ชื่อองค์ความรู้  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สับปะรดหยี   ผงหมักจากแกนสับปะรด  
สับปะรดกวนพรอ้มทาน 
ร่วมกับชุมชน 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์สับปะรดหย ี                
จ านวน 100 ชิ้น มูลค่าการจ าหนว่ย/ชิ้น  
35   บาท 
2) ชื่อผลิตภัณฑ์ผงหมักจากแกนสับปะรด  
จ านวน 100 ชิ้น มูลค่าการจ าหนว่ย/ชิ้น         
บาท 
3) ชื่อผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนพร้อมทาน   
จ านวน  100 ชิ้น มูลค่าการจ าหน่วย/ชิน้         
บาท 
 
 บูรณาการกจิกรรมร่วมกบัการเรียนการ
สอน  
1) รายวิชา วิจัยและพัฒฯผลิตภัณฑ์  
จ านวนนกัศึกษา  2  คน 

กิจกรรมที่ 31 การส่งเสริมการปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง ชุมชนบ้านดอนขุนห้วย (6508000039) / 99,600 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชกิใน
ชุมชนที่สนใจการผลิตผัก 
2. เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการ
ผลิตผักอินทรีย์สู่ชุมชน 

    1. พืชผักที่ผลิต เป้าหมาย 5 ชนิด ผลการด าเนินงาน  > 5 
ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดบัตตาเวีย คอส บัตเตอร์เฮด 
คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ปัญหา/อปุสรรค ไม่มี 
2. จ านวนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ /ผู้เขา้ศึกษาดูงาน เป้าหมาย 
150 คน ผลการด าเนินงาน มากกวา่ 150 คน ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 
4. รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต เป้าหมาย 10,000 บาท ผล
การ 1,851 บาท ปัญหา/อุปสรรค รายได้ปัจจุบันเป็นรายได้
จากการจ าหน่ายผลผลิตในรอบที่ 1 เท่านั้น ซ่ึงใช้เวลา
ประมาณ 45 วัน ดังนั้นหากผลิตผัก ได้ 5-6 รอบการผลิต จะ
ได้รายได้ประมาณ 10,000 บาท 
5. พืชผักที่ผลิตได้มีความปลอดภยั เป้าหมาย 5 ชนิด ผลการ
ด าเนินงาน > 5 ชนิด ได้แก ่กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดบัตตาเวีย 
คอส บัตเตอร์เฮด คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

99,600.00 98,836.00 มีการจัดอบรมการผลิตผักยกโต๊ะใหก้ับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผกั
ของสหกรณ์การเกษตรนิคมชะอ า จ ากัด เนื่องจกข้อจ ากัดของ
พื้นที่ ท าให้เลือกการปลกูพืชบนโตะ๊สูง เพื่อสะดวกในการ
ก าจัดวัชพืช เหมาะส าหรับผู้สูงวยั การใช้ระบบน้ ากึ่งอัตโนมัติ
ท าให้ประหยัดน้ า ประหยัดเวลา สมาชกิสามารถมีรายได้ตลอด
ทั้งปี 

1. การผลิตผักยกโต๊ะ 
2. การเตรียมดิน การเพาะกลา้ และการ
ผลิตผักอินทรีย์  
3. การรวมกลุ่ม และความต้องการที่มาจาก
ความต้องการของชุมชนที่แทจ้ริง 

1. การเบิกจา่ย
งบประมาณ และการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

1. ควรมีการจัดอบรม
เร่ืองการป้องกันโรค
และแมลงส าหรับการ
ผลิตผัก โดยใช้สารชีว
ภัณฑ์ เช่น เช้ือราไตร
โคเดอร์มา เช้ือราบิว
เวอร์เรีย เป็นต้ 
2. บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมส าหรับการ
จ าหน่ายพืชผักที่ผลิต
ได ้ 

กิจกรรมที่ 32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สับปะรดดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (6561000003) / 80,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ไตรมาสที่ 2-3 
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอนกประสงค์เพื่อใช้ในการอุปโภค
และจัดจ าหน่าย 
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไปสู่การสร้าง
รายได้ของชุมชน 
3) เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้า

ได้ผลิตภัณฑ์อุปโภคจาก
สับปะรด จ านวน 3 
ผลิตภัณฑ์ และมีการ

รวมกลุ่มของประชาชน
ในชุมชน 

 ประชาชนที่ได้รับการ
อบรมน าองค์ความรู้ไป
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อ

จ าหน่ายต่อไป 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผลิตภัณฑ์อุปโภคจากสับปะรด 3 ผลิตภัณฑ์  ก าลัง
ด าเนินการพัฒนสูตรตั้งต้น 
- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคจากสับปะรด 30 
คน รอด าเนินการอบรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 
- จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากสับปะรด 1 กลุ่ม  รอสรุปจ านวน
สมาชิกด าเนินการวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 

80,000.00 34,262.95 สถานะของกจิกรรม  ระหวา่งด าเนินการ   
ลักษณะกิจกรรม     แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยเร่ิมจากกิจกรรม
พัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์จากสับปะรด 3 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) 
น้ ายาท าความสะอาดเอนกประสงค์จากสับปะรด 2) เจลล้าง
มือจากสับปะรด และ 3) เจลสครับขัดผวิจากสับปะรด         

ชุมชน/องค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
1) ชื่อชุมชน/องค์กร ดอนขุนหว้ย ต าบล
ดอนขุนห้วย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูป
สับปะรดและเปลือกไข่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ. 
 
ร่วมกับชุมชน 

เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องเรียนรู้
การเบิกจา่ยตาม
ระเบียบใหม่ ท าให้ใช้
เวลาในการจัดซ้ือ
วัสดุที่เกี่ยวข้องกับ

  



142 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

อุปโภคเพื่อการสร้างรายได้ของ
ชุมชน 

 
2. เชิงคุณภาพ องค์ความรู้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุปโภค
จากสับปะรด 3 องค์ความรู้ ก าลังด าเนนิการ 
  
3. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4 ก าลัง
ด าเนินการ 
 
4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับ
อนุมัติ 80,000 บาท เร่ิมทยอยเบิกจา่ย 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ รอสรุปผล 

1) ชื่อผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้การแปรรูป
สับปะรดสู่น้ ายาท าความสะอาด
เอนกประสงค์ จ านวน  65ชิ้น มูลค่าการจ า
หน่วย/ชิ้น - บาท 
2) ชื่อผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้การแปรรูป
สับปะรดสู่เจลล้างมือจากสับปะรด จ านวน 
65 ชิ้น มูลค่าการจ าหน่วย/ชิ้น - บาท 
3) ชื่อผลิตภัณฑ์/องค์ความรู้การแปรรูป
สับปะรดและเปลือกไข่ไก่สู่เจลสครับขัดผิว
จากสับปะรด จ านวน 65 ชิ้น มูลค่าการจ า
หน่วย/ชิ้น - บาท 
 

กิจกรรมนานมากขึ้น
กว่าปกต ิ

กิจกรรมที่ 33 โครงการถันยรักษ ์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี(6573000034) / 69,360 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ /  ไตรมาสที่ 3-4 
     1. เชิงปริมาณ   

- จ านวนประชาชนที่รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมต่อคร้ังของ
การออกหน่วยบริการสุขภาพ เป้าหมาย 30 คน ผลการ
ด าเนินงาน มากกว่า 30 คน 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนที่
รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมของคณะพยาบาล เป้าหมาย ร้อย
ละ 60 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
- ฐานข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเต้านม เป้าหมาย 1 ฐาน ผล
การด าเนินงาน ประสานขอใช้ฐานข้อมลูจากสาธารณสุขเขต 5 
ที่พัฒนาไว้ก่อนแล้วเพื่อให้มกีาร link ขอ้มูลเป็นฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ 
- กิจกรรมเพชรราชภัฏรกัษ์ถัน (Breast Care) มรพ. บน
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เปา้หมาย 
1 กิจกรรม/เดือน ผลการด าเนินงานด าเนินการทุกเดือน 
- สื่อเรียนรู้แบบออนไลน์ 2 ภาษา เป้าหมาย 1 สือ่ ผลการ
ด าเนินงาน 1 สื่อ  
2. เชิงเวลา 
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 
3. เชิงงบประมาณ 
- ได้รับจัดสรร 69,360 บาท เบิกจา่ยจรงิ 33,740 บาท 
คงเหลือ 35,620 บาท 

69,360.00 33,740.00 1. มีการสร้างแกนน านกัเรียน/นักศึกษาตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมเชี่ยวชาญ  โดยการจัดตั้งเป็นชมรม ถันยรักษ ์ที่
ประกอบไปด้วย นกัศึกษาจากคณะต่างๆและนักเรียน รร.
สาธิต และมีการอบรมให้สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองได้และสามารถถา่ยทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ 
2. ให้ความรู้ในการตรวจคัดกรองและการป้องกันมะเร็งเต้านม
ให้แก่นักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพทกุคน ทั้ง 3 สาขาได้แก่ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์
และการแพทย์แผนไทย 
3. ให้ความรู้ในการตรวจคัดกรองและการป้องกันมะเร็งเต้านม
ให้แก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลยัราชภัฎทุกคณะ ที่
หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลยัในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
4. ให้บริการหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่นอก มรพ. เดือนละ 
1 ครั้ง โดยตรวจคัดกรองและให้ความรูก้ารป้องกันมะเร็งเต้า
นมให้แก่ นกัเรียนโรงเรียน ในจังหวัดเพชรบุรี และและ
ประจวบคีรีขันธ ์ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก ่
     1) กลุ่มนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษา ม.5 และ 6 โรงเรียน
หนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุร ีจ านวน 80 คน   
     2) กลุ่มนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษา ม.5 และ 6 โรงเรียน
ชะอ าคุณหญิงเนื่อง จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 150 คน   
     3) กลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน (โป่งคะยอ) หว้ยสัตว์ใหญ่ แกง่กระจาน จังหวัด
เพชรบุรี จ านวน 75 คน   
     4) กลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาและมัธยมโรงเรียน 
โรงเรียนอานันท์ ต าบลหนองพลับ อ.หัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์จ านวน 100 คน   
5. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมใน มรพ. ในวันท า
กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปขีองบุคลากร  
6. ได้น าฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาไว้ของสาธารณสุขเขต 5 มาใช ้
เนื่องจากได้มีการท าฐานขอ้มูลรองรับส าหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฎอยู่แล้ว โดยสอนให้นักศึกษาและจ้าหน้าที่ สามารถลง

1. เกิดศูนย์กลางของเครือข่ายการป้องกัน
มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองเขตภาคตะวันตกที่ท างานเช่ือมโยง
กับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีและกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2. ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีความความตระหนักรูท้ั้ง
ด้านความรู้ ทัศนคติและพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติเพื่อการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม
เพิ่มขึ้น 
 

1. ตามแผนที่ก าหนด
ไว้จะมีการด าเนินการ
ออกให้บริการคัด
กรองมะเร็งเต้านม
โดยการมีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข แต่
เนื่องจาก 
สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขตเพชรบุรีแล
ประจวบคีรีขันธ ์ได้
ด าเนินการไปก่อนที่
ได้รับการอนุมัติ
โครงการแล้ว ท าให้
ทางคณะพยาบาล
ศาสตร์ฯ ที่เพิ่งได้รับ
การอนุมัติโครงการ
ให้ด าเนินการ ต้องลง
ไปด าเนินการเองตาม
โรงเรียนต่างๆใน
มหาวิทยาลัย    
2. จากสถานการณ์โค
วิด 19 หนว่ยงาน
ต่างๆภายนอก ยังไม่
มั่นใจในสถานการณ์ 
จึงไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือ  
3. สถานการณ์โควิด 
19 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ความรู้
กับนักศึกษา ภายใน

มีการวางแผน
โครงการตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ เพื่อจะ
ได้ประสานความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอกได้ล่วงหน้า 
สอดคล้องกับการใช้
งบประมาณของทุก
ฝ่าย 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

บันทึกผลการตรวจเต้านมดว้ยตนเองในแฟ้มรายบุคคลได้ 
7. ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมของโครงการศูนย์ถันยรักษ์แบบ
สื่อสารองค์กรบนเวปไซด์คณะ, facebook คณะ สื่อสาร
องค์กร มรพ. 
8. จัดท า Infographic เพื่อเผยแพร่ความรู้การตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง โรคมะเร็งเต้านม การออกหน่วยบริการสุขภาพ
บนเวปไซด์คณะ, facebook คณะและสื่อสารองค์กร มรพ. 
9. มีการสร้างสื่อเรียนรู้ถันยรักษ ์แบบออนไลน์ 2 ภาษา เพือ่
เผยแพร่ความรู้   

คณะต่างๆได้
เนื่องจาก ยังมีการ
เรียนแบบผ่าน
ออนไลน์ ยังไม่กลับ
เข้ามา On side   

กิจกรรมที่ 34 ศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 2: หนูนอ้ยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น (6573000035) / 316,720 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
กิจกรรมที่ 35 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเครือข่ายศิลปินด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของส านักการสังคีต (กรมศิลปากร) สู่สถานศึกษา (6598000022) / 32,900 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 36 โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์  เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมพิล (6598000023) / 193,650 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 2 
                    
กิจกรรมที่ 37 โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์ไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย ์(65C4000014) / 61,200 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 38 โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงนอกฤดู ดว้ยนวัตกรรมการเกษตรอจัฉริยะ (65C4000015) / 99,280 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
1. เพื่อเป็นต้นแบบแปลงสาธิตการ
มะม่วงนอกฤดูโดยใช้ความรู้และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย   
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการปลูก
มะม่วง 
3. เพื่อน าผลผลิตจากมะม่วงขาย
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
และมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาดูงานเร่ือง
มะม่วงของจังหวัดเพชรบุร ี
  

กิจกรรมต้นแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
มะม่วงนอกฤด ูด้วย

นวัตกรรมการเกษตรอฉัริ
ยะ 

กิจกรรมต้นแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
มะม่วงนอกฤด ูด้วย

นวัตกรรมการเกษตรอฉัริ
ยะ 

7. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
ประเภท ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ จ านวนแปลงสาธิตการปลกูมะม่วง 1 แปลง 1  
เชิงปริมาณ จ านวนชุมชนที่มหาวิทยาลยัร่วมพัฒนา 1 ชุมชน 
1  
เชิงปริมาณ จ านวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนา 3 
โรงเรียน 1  
เชิงคุณภาพ องค์ความรู้เรื่องการปลูกมะม่วง 1 เร่ือง 1  
เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (กิจกรรมต้นแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงนอกฤดู ดว้ยนวัตกรรมการเกษตร
อัฉริยะ) ไตรมาส 4  
เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 99,280 0 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ  
 
8. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
จ านวน 99,280 บาท เบิกจา่ย 0 บาท คงเหลือ 99,280 บาท 

99,280.00 0.00 สรุปการด าเนินกิจกรรม ได้แก ่
1 .ปลูกมะม่วง จ านวน 5 สายพันธุ ์
  1.โชคอนันต์ 5 ต้น 
  2.เขียวเสวย 15 ต้น 
  3.แกว้ขมิ้น 5 ต้น 
  4.มันขุนศรี 15 ต้น 
  5.อกร่อง 5 ต้น 
 
2. และพืชแซมเป็นกล้วย  
  1.กล้วยหอม 
  2.กล้วยน้ าว้า 
 
 
  

องค์ความรู้เรื่องการปลูกมะม่วง 
การปลูก และการจัดการสวนมะมว่ง 
มะม่วง เป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกสภาพ แต่
หากจะปลูกมะมว่งในเชิงพาณิชย์และเพือ่
การส่งออกจะต้องเลือกพื้นที่ที่ค่อนขา้งดอน 
น้ าไม่ท่วมขัง กรณีพื้นที่เป็นที่ลุ่มจะต้องยก
ร่องเพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง เพราะนิสัยของ
มะม่วงแม้จะทนต่อสภาพน้ าท่วมขังแต่หาก
น้ าท่วมนานๆ จะมีผลต่อการเจริญเติบโต
และคุณภาพของผลผลิต อีกประการที่
ส าคัญคือ แปลงมะม่วงที่มีน้ าทว่มขังมักเกิด
ปัญหาโรคเข้าท าลายได้ง่ายกวา่แปลงปลูกที่
มีการระบายน้ าด ี
การเตรียมพื้นที่ปลูก “พื้นที่ดอน” การปลูก
มะม่วงในพื้นที่ดอนจะต้องปรับพื้นที่ให้
ค่อนข้างเรียบเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เก็บเศษไม้และก้อนหินออกให้
หมด จากนั้นให้ไถดินตากไว้ประมาณ 1-2 
สัปดาห ์
การเตรียมหลุมปลูก หากเป็นพื้นที่ขนาด
ใหญ่ แนะน าให้ใช้เครื่องเจาะหลุมช่วยจะ
เป็นการประหยัดเวลาและชว่ยประหยัด
ค่าแรงงานไปได้มาก เครื่องเจาะที่นิยมใช้
โดยทั่วไป จะมีขนาดหลุมกว้าง 50-75 
เซนติเมตร เจาะลึกลงไปประมาณ 50 

1. การด าเนินการ
ปรับพื้นที่ล่าช้า ส่งผล
ให้การท าแปลงล่าช้า
ตามไปด้วย 
2. การวางระบบน้ า
ในแปลง ยัง
ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 3 
ท าให้การปลกูมะม่วง
ล่าช้าและได้จ าท า
แปลงในไตรมาสที่ 4 
  

  



144 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เซนตเิมตร แต่หากเป็นการปลูกไว้ตามสวน
หลังบ้าน แบบบ้านละ 1-2 ต้น ให้ใชจ้อบขุด
หลุมกว้าง, ยาวและลึก 50 เซนติเมตร ก็พอ 
หลังขุดหลุมเสร็จให้หาปุ๋ยคอกเก่ามาผสมกับ
ดินที่ขุดขึ้นมา ต้นละ 1-2 บุ้งกี๋ พยายามใช้
จอบผสมคลุกเคล้าดินกับปุ๋ยคอกให้เข้ากันดี 
เพราะหากผสมไม่ดีอาจมีปัญหาท าให้มะม่วง
ที่ปลูกใหม่ตายเพราะปุย๋คอกได้ เมื่อ
ผสมเสร็จให้โกยดินที่ผสมลงในหลุม
เหมือนเดิม โดยพูนดินให้เป็นในลักษณะหลัง
เต่า ทิ้งเวลาไว้ประมาณ 7-10 วัน จึงเริ่ม
ปลูกมะม่วงได้ แต่บางครั้งพบเกษตรกรบาง
รายใช้วิธขีุดหลุมแล้วปลูกเลย ปุ๋ยคอกจะ
น ามาใส่ทีหลัง วธิีนี้ก็สามารถท าได้
โดยเฉพาะคนที่ปลูกในพื้นที่มากๆ และไม่
สามารถหาแรงงานในการเตรียมหลุมได้ 
การให้น้ ามะมว่งที่ปลูกใหม ่
การปลูกมะมว่งในระยะแรกจะต้องให้น้ าให้
ดินมีความชื้นอยู่เสมอ มีหลายท่านสอบถาม
ว่าจะตอ้งรดน้ ากี่วันต่อคร้ัง ค าตอบคือ ให้ดู
จากความชื้นของดินเป็นหลัก กรณีปลูก
มะม่วงหน้าฝนอาจจะไม่ต้องรดน้ าเลยกไ็ด้ 
แต่หากเป็นชว่งฤดูแล้งอาจจะต้องรดน้ า 5-7 
วัน ต่อคร้ัง ขึ้นอยู่กับสภาพของดินและ
อากาศ ในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรหลายท่านใช้
ฟางข้าวมาคลุมที่โคนต้นมะม่วงเพื่อลดการ
ระเหยของน้ า ท าให้ดินมีความชื้นได้นานขึ้น
เว้นระยะเวลาในการรดน้ านานออกไปได้ 
สิ่งที่ต้องจ าไว้เสมอส าหรับมะม่วงปลูกใหม่ก็
คือ ห้ามขาดน้ าโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งช่วงแตกใบอ่อนหากขาดน้ าต้นมะม่วงอาจ
ตายได้และต้นมะม่วงที่ได้รับน้ าอย่าง
สม่ าเสมอจะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวา่ต้น
มะม่วงที่ขาดน้ าอย่างเห็นได้ชัด 
  
การใส่ปุ๋ย 
หลังจากปลูกมะม่วงไปแล้วประมาณ 1-2 
เดือน หรือสังเกตเห็นว่ามะมว่งเร่ิมแตกใบ
อ่อน ให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 อัตราต้น
ละประมาณ 1 ช้อนแกง โดยใส่กระจายให้
ทั่วต้นแล้วรดน้ าจนปุ๋ยละลายและให้ใส่ซ้ า
ทุก 2 เดือน เพือ่ให้ต้นมะม่วงมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ต่อเนื่อง ส่วนปุ๋ยคอกนั้นให้ใส่
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จากประสบการณ์
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 
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ผู้เขียนเคยพบแปลงมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่
ได้รับการใส่ปุ๋ยดูแลอยา่งดี อายุต้นประมาณ 
3 ปี แต่มีขนาดทรงต้นใหญ่กว่ามะม่วงทัว่ไป 
สามารถให้ผลผลิตได้เร็วกว่า 
  
การฉีดพ่นสารเคม ี
เป็นเรื่องจริงที่หลีกเล่ียงไม่ได้เลยส าหรับการ
ปลูกมะม่วงแบบการค้าคือ การใช้สารเคมี 
เพราะโรคแมลงนั้นร้ายกาจรุนแรงกวา่ทีจ่ะ
ใช้วิธีทางชีวภาพ ดังนั้น การใช้สารเคมีจึง
เป็นทางเลือกที่เกษตรกรชาวสวนมะม่วง
ส่วนใหญ่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูของ
มะม่วง มะมว่งปลูกใหม่ชาวสวนจะฉีดพน่
โคนต้นด้วยสารฟิโปรนิลเพื่อป้องกันปลวก
มากัดกินขยุมะพรา้วที่อยู่บริเวณราก ซ่ึงจะ
ท าให้รากมะมว่งไม่มีที่ยึดเกาะ กิ่งจะแหง้
ตายได้ ที่ส าคัญปลวกยังชอบเขา้มากัด
ท าลายหลกัค้ ายันต้นท าให้ต้นมะม่วงโคน่ล้ม
ได้ง่าย 
  
ใบอ่อนแตกใหม ่ถ้าจะให้เจริญเติบโตดีต้อง
ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคแมลง
โดยทั่วไปแลว้เกษตรกรจะยึดหลักดังนี ้
1.ฉีดปุ๋ยทางใบ เพื่อให้ใบอ่อนสมบูรณ์ ที่ใช้
กันมากคือ ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 21-21-21 
หรือ 20-20-20 หรือ 18-6-6 อัตราตาม
ค าแนะน าขา้งฉลาก 
  
2.ฉีดยาฆ่าแมลง เพราะช่วงใบออ่นมักมี
แมลงมาท าลายทีพ่บบ่อยๆ ก็คือ เพลีย้ไฟ, 
หนอนกัดกินใบ, แมลงค่อมทอง, ด้วงกรดีใบ 
ฯลฯ ศัตรูเหล่านี้ก าจัดไม่ยากหากเราหมัน่
ตรวจแปลงบ่อยๆ จะสามารถแก้ไขได้ทัน 
แต่ส าหรับเกษตรกรแลว้จะใชว้ิธีฉีดปอ้งกัน
ดีกว่า เรียกได้ว่ายังไม่เห็นตัวแมลงก็ฉีดกัน
แล้ว 
  
ยากลุ่มที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่ ไซเปอร์เมท
ริน (เช่นโกลน็อค), เซฟวิน-85 ฯลฯ หลาย
ครั้งที่เกษตรกรลืมดูแลมะม่วงช่วงแตกใบ
อ่อนแมลงเหล่านี้ก็จะเข้ามาท าลายท าให้ต้น
มะม่วงโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น 
  
3.ฉีดยาป้องกันก าจัดเชื้อรา ในช่วงใบออ่น 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นอกจากแมลงจะเข้าท าลายแล้ว โรคทีพ่บ
มากที่สุดก็คือ     โรคแอนแทรคโนสท าลาย
ใบอ่อน ท าให้ใบเสียหายต้นชะงักการ
เจรญิเติบโต ควรป้องกันโดยการฉีดพ่นยา
เช้ือรา เช่น อโรไซด์, แอนทราโคล ฯลฯ 
 
  

กิจกรรมที่ 39 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย (6501000028) / 30,000 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการใช้สื่อการสอน 
3. เพื่อเสริมการผลิตสื่อการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

    1. เชิงปริมาณ 
1) จ านวนสือ่การสอนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  จ านวน 1 
ชุด  
2) จ านวนสือ่การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
จ านวน 1 ชุด   
3)ครูผ้้สอนที่ได้รับการพัฒนาในการใช้ชุดสื่อการสอน   จ านวน 
14 คน  
4) นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอน  จ านวน 
100 คน   
5) นักศึกษาที่เขา้โครงการ  จ านวน 20 คน  
2. เชิงคุณภาพ 
1)ระดับความเข้าใจเร่ืองการใช้สื่อเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ของคร ู ระดับ  3.51  
2) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 85 
3) ระดับทัศนด้านสุขภาวะที่เสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู ้ ระดับ  3.51 
3. เชิงเวลา  ไตรมาส  3 
4. เชิงงบประมาณ   สามารถใช้งบประมาณตามที่ก าหนดไว ้  
บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100  

30,000.00 30,000.00 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่เข้ารว่มโครงการสูงขึ้น และ
ครูให้มีความเชี่ยวชาญดา้นการใช้สื่อการสอนผลิตสื่อการสอน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

การด าเนินงานของโครงการ ส่งเสริม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ดอนขุนห้วย ประกอบดว้ยกิจกรรม ดังนี้ 
     1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนขนุ
ห้วยที่เขา้ร่วมโครงการมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น  จากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้น 
     2. ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการใช้
สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านดอนขุน
ห้วยมีสภาพแวดล้อม(ห้องสมุด) ที่ส่งเสริม
การอ่านและการเขียน 

    

กิจกรรมที่ 40 การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมปิัญญา  บ้านดอนขุนห้วย ต าบลดอนขนุห้วย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (6501000029) / 262,700 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
1. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
การปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม - ทอผ้า 
การปลูกสับปะรด ระบบสหกรณ์ 
ประวัติชุมชนดอนขุนหว้ย ตลอดจน
องค์ความรู้อื่นๆ เช่น กระดาษใบ
สับปะรด ผักยกโต๊ะ  
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวและ
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวบา้น
ดอนขุนห้วย ต าบลดอนขุนหว้ย 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

    1. เชิงปริมาณ 
1) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จ านวน 1 แหง่  
2) จ านวนนกัเรียนที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้   จ านวน  200 
คน   
3) จ านวนนกัท่องเที่ยว  จ านวน 200  คน 
4) จ านวนชุมชน จ านวน 1 ชุมชน  
5) จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ  จ านวน  200 คน  
6) เส้นทางท่องเที่ยว  จ านวน  1 เส้นทาง  
2. เชิงคุณภาพ 
        1) เกิดองค์ความรู้น าไปสู่การถา่ยทอดสด ร้อยละ 100  
        2) เกิดการเรียนรู้เข้าสู่สถานศึกษา  ร้อยละ 100  
        3) บูรณาการการเรียนการสอน  จ านวน 2 วิชา ร้อยละ 
100  
3. เชิงเวลา ไตรมาส  3  

262,700.00 194,512.00 1) ผลกิจกรรมประชุมส ารวจความตอ้งการจ าเป็นและส ารวจ
ข้อมูลผลการประชุมกลุ่มเพือ่ส ารวจองค์ความรู้ในการจัดท า
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยได้ด าเนินกิจกรรมในวันที่ วันที ่20 
มิถุนายน 2565 กจิกรรมเข้ากลุ่มตามประเด็นเพื่อรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่  
(1) การปลูกหม่อนเล้ียงไหม (2) การปลกูสับปะรด (3) ระบบ
สหกรณ์ และ (4) ประวัติชุมชนดอนขุนห้วย 
 
2) ผลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญา บา้นดอนขุนหว้ย ต าบลดอนขุนห้วย อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุร ีประกอบด้วยองค์ความรู้ดังนี้  
     1) ฐานการเรียนรู้หม่อนไหม 
     2) ฐานการเรียนรู้สับปะรด 
     3) ฐานการเรียนรู้ประวัติสหกรณ์ 
     4) ฐานการเรียนรู้ประวัติชุมชน 

องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไปมีดังนี้  
      1) การวางแผนกจิกรรมต่างๆ ต้องมี
การวางแผนที่ดีเพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามก าหนดและกรอบเวลาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
      2) การก าหนดหมวดรายจ่ายควร
พิจารณาความเป็นไปได้ในการเบิกจ่ายอย่าง
รอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันการผิด
ระเบียบทางการเงิน  

อุปสรรคของการ
ด าเนินโครงการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีดังนี้  
1) ข้อก าจัดในด้าน
ของระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการที่มี
ระยะเวลาสั้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
โครงการที่มีกิจกรรม
จ านวนมากและมี
ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการหลากหลาย 
อาจจะมีความเส่ียงที่
จะด าเนินการไม่เสร็จ
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  262,700 บาท เบกิจ่ายจริง 
194,512 คงหลือ 68,188 บาท 

     5) ฐานการเรียนรู้กระดาษใบสับปะรด 
     6) ฐานการเรียนรู้ผักยกโต๊ะ 
 
3) ผลการพัฒนาเส้นทางการทอ่งเที่ยว ดอนขุนห้วย ประกอบ
ไปด้วย  
    1) เส้นทางการท่องเท่ียว  1 เส้นทาง 
    2) คู่มือการท่องเท่ียว  1 แบบ 

สิ้นตามกรอบ
ระยะเวลาตาม
ปีงบประมาณในไตร
มาสสุดท้าย ในส่วนนี้
คณะผู้ด าเนิน
โครงการตระหนัก
และได้ถอดบทเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในการด าเนิน
โครงการใน
ปีงบประมาณปี
ต่อๆไป  
2) ข้อจ ากัดของ
ระเบียบในการ
เบิกจ่ายทีอ่าจจะ
ส่งผลการด าเนิน
กิจกรรมและ
โครงการขาดความ
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ ใน
ข้อจ ากัดดังกล่าว
คณะผู้ด าเนิน
โครงการได้ตระหนัก
และมีการแก้ปัญหา
เพื่อให้โครงการ
สามารถเบิกจา่ย
เป็นไปตามเป้าหมาย
ได้ในท้ายที่สุด   
3) ในด้านของจ านวน
การรับนักท่องเที่ยว
และจ านวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในสถานศึกษาที่ไม่
บรรลุตามเป้าหมาย
ในช่วงเวลานี้ คณะผู้
ด าเนินโครงการมี
แผนงานต่อเนื่องที่จะ
เกิดกิจกรรมกระตุ้น
จ านวนการท่องเท่ียว
และถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปยัง
สถานศึกษาในช่วง
ของปีงบประมาณ
หน้า  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 41 โครงการศึกษาดูงานการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจโดยวธิีเกษตรธรรมชาติ (65C4000016) / 22,722 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 42 ปรับปรุงและขยายพื้นที่ระบบน้ าอจัฉริยะเพื่อการปลูกพืช ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ (65C4000018) / 213,000 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
กิจกรรมที่ 43 การพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและภูมิปญัญาท้องถิน่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ยั่งยืน (65C4000019) / 744,200 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
กิจกรรมที่ 44 การใช้ประโยชน์พื้นที่โป่งสลอดโดยการปลกูพืชอาหารสัตว์เพื่อการสร้างรายได้ (6598000024) / 69,700 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4 
1. เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นทีว่ิทยา
เขตโป่งสลอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลกูหญา้
แพงโกล่าให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้
จ าหน่าย-ผู้ซ้ือพืชอาหารสัตว ์
4. เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดการเรียน
การสอนแบบปฏิบัตจิริง 
  

การปลูกพืชอาหารสัตว์  
ตัวชี้วัด

(Indicators)หน่วยนับค่า
เป้าหมาย(Target)เชิง

ปริมาณ   
1. แปลงปลูกพืชอาหาร

สัตว์แปลง1 
  2. จ านวนประชาชนที่มี

ส่วนร่วมคน20 
  3. จ านวนบุคลากรที่มี

ส่วนร่วม 
(SCD)หน่วยงาน10 

  4. จ านวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการ การ

จัดการพืชอาหารสัตว์ 
(SCD)รายวิชา1 

  5. ร้อยละนักศึกษา/
รายวิชาที่มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น 
(SCD)ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
1.ร้อยละผลตอบแทน
รายได้ที่ได้รับจากการ
ผลิตเทียบกับต้นทุน
โครงการ(ประกัน

คุณภาพ) ร้อยละ 20.00  
2.องค์ความรู้การปลูกพืช

อาหารสัตว์ที่มีสว่น
ร่วมกับชุมชน (ประกัน

คุณภาพ) 1 เร่ือง 

การปลูกพืชอาหารสัตว์  
1. สามารถสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยและ

ประชาชนในพื้นที ่
2. เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการเตรียมดิน 
การคัดเลือกพันธุ ์และ

กระบวนการปลูก 
3. เกิดแปลงต้นแบบใน
พื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด 

1. เชิงปริมาณ 
- แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ เปา้หมาย 1 แปลง / ผลการ
ด าเนินการ 1 แปลง 
- จ านวนประชาชน/บุคคลภายนอก ที่มสี่วนร่วม เป้าหมาย 20 
คน   / ผลการด าเนินการ 30คน 
- จ านวนบุคลากรที่มีส่วนร่วม (SCD) เปา้หมาย 10 คน   / ผล
การด าเนินการ 10 คน 
- จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ การจัดการพืชอาหารสัตว์ 
(SCD) เป้าหมาย 1 วิชา  / ผลการด าเนนิการ 1 วิชา 
- ร้อยละนักศึกษา/รายวิชาที่มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SCD) เป้าหมาย ร้อยละ 80   / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 80  
2. เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละผลตอบแทนรายได้ที่ได้รับจากการผลิตเทียบกับ
ต้นทุนโครงการ(ประกันคุณภาพ) เป้าหมาย ร้อยละ 20  / ผล
การด าเนินการ ร้อยละ 0  
- องค์ความรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มสี่วนร่วมกับชุมชน 
(ประกันคุณภาพ) เป้าหมาย1 เร่ือง  / ผลการด าเนินการ 1 
เร่ือง 
3. เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (การปลูกพืชอาหารสัตว์ 
) เป้าหมาย ไตรมาส 4  / ผลการด าเนนิการไตรมาส 4 
4. เชิงงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 69,700 บาท  / 
ผลการด าเนินการ 54,478 บาท 
5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 69,700 บาท เบิกจ่าย 
54,478 บาท คงเหลือ 15,222 บาท 

69,700.00 54,478.00 1. เชิงปริมาณ    
   1. แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์1 แปลง1 แปลง ขนาดพื้นที่
โดยประมาณ 2 ไร่บรรล ุ
   2. จ านวนประชาชน/บุคคลภายนอก ที่มีส่วนร่วม 20 คน30 
คน ได้แก่ นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านโป่งสลอดบรรลุ 
   3. จ านวนบุคลากรที่มีส่วนร่วม (SCD)10 คน10 คน ได้แก่ 
บุคลากรสถาบันวิจัยฯและคณะเทคโนโลยีการเกษตรบรรล ุ
   4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ การจัดการพืชอาหาร
สัตว์ (SCD)1 วิชา1 วิชา ได้แก่ การจัดการพืชอาหารสัตว์ โดย 
ดร.วนิดา มากศิริบรรล ุ
   5. ร้อยละนักศึกษา/รายวิชาที่มีส่วนรว่มในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SCD)ร้อยละ 80จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 100 คน
บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ     
  1. ร้อยละผลตอบแทนรายได้ที่ได้รับจากการผลิตเทียบกับ
ต้นทุนโครงการ(ประกันคุณภาพ) ร้อยละ 20.00ยังไม่ได้รายได้
เนื่องจากอยู่ระหวา่งกรปลูกไม่บรรลุ  
  2. องค์ความรู้การปลูกพืชอาหารสัตวท์ี่มีส่วนร่วมกับชุมชน 
(ประกันคุณภาพ)1 เร่ือง1 เร่ือง ได้แก่ องค์ความรู้ในการปลูก
หญ้าแพงโกล่าบรรลุ 

องค์ความรู้ในการปลูกหญา้แพงโกล่า 
ถ่ายทอดผา่นสื่อวิดีโอแปลงสาธิตหญ้าแพง
โกล่า โป่งสลอด - Google ไดรฟ ์

การรบกวนจากสัตว์
เล้ียงของประชาชนที่
ลงมารบกวนแปลง
หญ้า 

ท าแนวปอ้งกันเพื่อ
แก้ปัญหาเบื้องต้น 

กิจกรรมที่ 45 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (International Conference on Art and Culture) โดยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 (6598000026) / 73,320 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3 
                    
กิจกรรมที่ 46 การบูรณาการการเรียนรูส้ายพันธุ์ไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์รว่มกบัภาคีเครือข่าย (65C4000020) / 28,542 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 3-4 
                    
กิจกรรมที่ 47 ศึกษาประวัติศาสตร์เพชรบุรี (ระยะ 2) : “เผยแพร่ลายผ้าอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี” (6501000030) / 280,500 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
1) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ

    1. เชิงปริมาณ 
1. จ านวนครั้งในการจัดนิทรรศการ/การเผยแพร่สื่อทีวี  

280,500.00 280,500.00 ผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยได้จดัท าและสั่งผ้าลายอัต
ลักษณ์เมืองเพชรบุรี จ านวน 6 ลาย  ประกอบด้วย ผา้ลายทุ่ง

1. การด าเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุตาม

    



149 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) เพื่อน าผลที่ได้รับการด าเนินงาน
จากโครงการศึกษาประวัติศาสตร์
เพชรบุรี(ระยะ 1) พัฒนาไปสู่การ
สร้างรายได้ 
3) เพื่อเผยแพร่ลายผ้าอัตลกัษณ์
เมืองเพชรบุรีพร้อมเร่ืองราวความ
เป็นมาในอดีตสู่สาธารณชนอย่าง
ทั่วถึง     

จ านวน  4 ครั้ง บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ 
1 ระดับทัศนคติที่มีต่อลายผ้าและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความ
เป็นมาของผ้าแต่ละลาย  ระดับ 4.49 บรรลุ 
3. เชิงเวลา ไตรมาส  3  
4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  280,500 บาท เบิกจ่ายจริง 
280,500  คงหลือ – บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 

นาป่าตาล  ผ้าลายครอบครัวปลาวาฬ  ผ้าลายทวารวด ี 
ผ้าลายปลาทู  ผา้ลายเพชรราชภัฏ  และผ้าลายสวุรรณวัชร์  
โดยได้ท าการประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งมอบผ้าเป็นตัวอย่างให้
ผู้บริหาร ร่วมถึงเป็นตัวอย่างในการจัดนทิรรศการ  ซ่ึงความ
ละเอียดประณีตในการทอผ้า  ความสวยงามของลายผา้ การ
สะท้อนถึงศิลปะช่างเมืองเพชร ความเหมาะสมของการก าหนด
เป็นลายผ้าอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก   

ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
2. สามารถสร้างรายได้เป็นการต่อยอดจาก
ผลที่ได้ในการด าเนินโครงการศึกษา
ประวัติศาสตร์เพชรบุรี(ระยะ1) 
3 ลายผ้าอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรีได้รับการ
ยอมรับอย่างทั่วถึง     

กิจกรรมที่ 48 โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภูมิปญัญาทอผา้ลายอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี (6501000031) / 218,250 บาท / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ทอผ้าให้แก่คนในชุมชนบ้านสระ 
2) เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าลาย
เพชรบุรีต่อประชาชนทั่วไป    
3) เพื่อให้คนในชุมชนบ้านสระ
สามารถเป็นครูสอนการทอผ้าได ้

    1. เชิงปริมาณ 
1) จ านวนหลักสูตรระยะสั้น  จ านวน 1 หลักสูตร 
2) จ านวนผู้มีผลการอบรม สามารถทอผ้าได้อย่างน้อย 1 ผืน  
ร้อยละ 100   
2. เชิงคุณภาพ 
1) ทัศนคติที่มีต่อการทอผ้าและการจัดอบรม  ระดับ 3.99  
บรรลุ 
2) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการทอผ้า ระดับล 4.56  
บรรลุ  
3. เชิงเวลา ไตรมาส  4  
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  218,250 บาท เบกิจ่ายจริง 
218,250  คงหลือ – บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

218,250.00 218,250.00 ผลการด าเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมใน
หัวข้อแรงบันดาลใจในการสืบสานงานทอผ้า การย้อมผา้ 
เทคนิคการย้อม เฉดสีจากภูมิปญัญา ฝกึการออกแบบลาย การ
ทอผ้าด้วยเทคนิคด้วยการเพิ่มกระสวยพุง่พิเศษ  มหัศจรรย์
แห่งคุณค่า รากเหง้าและภูมิปัญญาหลอมรวมคุณค่าระดับ
สากล  Glocal Standard  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ  
การเย็บยา่มสู่ความสง่างามครบมิติ  Colours และ Details  
การออกแบบรูปเชิงประติมากรรม และการต่อยอดผ้าสุ่เศรฐ
กิจเชิงสร้างสรรค   สรุปผลการด าเนินงานด้าน ผู้เข้ารับการ
อบรม  การออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จงัหวัดเพชรบุรี  การ
เย็บย่ามสู่ความสง่าทุกมิติ  การฝึกปฏบิตัิการทอผ้าสีพื้น อยู่ใน
ระดับมาก  

1) คนชุมชนบ้านสระได้รับการเผยแพรอ่งค์
ความรู้ด้านการทอผ้า  
2) วัฒนธรรมการแต่งกายดว้ยผ้าลาย
เพชรบุรีส่งเสริมและสืบสานสู่ความยั่งยนื  
3) ตัวแทนคนในชุมชนบ้านสระสามารถเป็น
ครูสอนการทอผ้าได้  

    

กิจกรรมที่ 49 การพัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑ์สินค้าสหกรณ์การเกษตรดอนขุนหว้ย (6598000028) / 52,794 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม /ไตรมาสที่ 4 
1. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
กลุ่มเกษตรและสหกรณ์ดอนขุนห้วย 
2. เพื่อสร้างการจดจ าแบรนด์ดอน
ขุนห้วย 
  

การพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าสหกรณ์

การเกษตรดอนขุนหว้ย 
ตัวชี้วัด

(Indicators)หน่วยนับค่า
เป้าหมาย(Target) 

1. เชิงปริมาณ   
   (1) ชุมชนได้รับการ

พัฒนาชุมชน  
   (2) รายวิชาที่บูรณา

การรายวิชา 
   (3) นกัศึกษาที่มีสว่น

ร่วมในการพัฒนา 
   (4) บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ

การพัฒนา 
           4.1 กลุ่มสินค้า

บริโภค ที่พัฒนาจาก
สับปะรด จ านวน 4 

ผลิตภัณฑ์ 
           4.2 กลุ่มสินค้า
อุปโภค ทีพ่ัฒนาจาก

การพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าสหกรณ์

การเกษตรดอนขุนหว้ย 
1 สินค้าและผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มเกษตรและ
สหกรณ์ดอนขุนห้วย

ได้รับการพัฒนา 
2 แบรนด์ดอนขุนหว้ย

เป็นที่จดจ าของผู้บริโภค 

1. เชิงปริมาณ  
- ชุมชนได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 1 ชมุชน / ผลการ
ด าเนินการ 1 ชุมชน 
- รายวิชาทีบู่รณาการ เปา้หมาย 1 วิชา / ผลการด าเนินการ 1 
วิชา 
- นักศึกษาที่มีส่วนรว่มในการพัฒนา เปา้หมาย 20 คน / ผล
การด าเนินการ 5 คน 
- บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 800 ชิ้น  / ผลการ
ด าเนินการ 800  ชิ้น 
- ตราแบรนด์สินค้า ดอนขุนหว้ย ที่ได้รับการพัฒนาเพือ่สร้าง
การจดจ า เป้าหมาย 1 แบรนด์  / ผลการด าเนินการ 1 แบ
รนด์ 
2. เชิงคุณภาพ ผลการรับรู้และจดจ าแบรนด์ ดอนขุนห้วย 
เป้าหมาย ดีมาก / ผลการด าเนินการ ด ี
3. เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (การพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค้าสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย) เป้าหมาย 
ไตรมาส 4 / ผลการด าเนินการ ไตรมาส 4 
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 52,794 บาท เบิกจ่าย 
37,849 บาท คงเหลือ 14,945 บาท 

52,794.00 37,849.00 เชิงปริมาณ   
1. ชุมชนได้รับการพัฒนาชุมชน1 ชุมชน ได้แก่ ดอนขุนห้วย  
2. รายวิชาที่บูรณาการรายวิชา 1 ได้แก ่การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 
3. นักศึกษาที่มีส่วนรว่มในการพัฒนา 5 คน 
4. บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
4.1 กลุ่มสินค้าบริโภค ที่พัฒนาจากสับปะรด จ านวน 4 
ผลิตภัณฑ์ 
4.2 กลุ่มสินค้าอุปโภค ทีพ่ัฒนาจากสับปะรด จ านวน 3 
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 100 ชิ้น 
4.3 กล่องใส่สินค้าเพื่อจัดท าของที่ระลึก จ านวน 2 แบบ 
5. ตราแบรนด์สินค้า ดอนขุนหว้ย ที่ได้รับการพัฒนาเพือ่สร้าง
การจดจ าแบรนด์ 
เชิงคุณภาพ    
1. ผลการรับรู้และจดจ าแบรนด์ ดอนขนุห้วยระดับดีมาก 
  

การพัฒนาแบรนด์จากอัตลักษร์ของชุมชน   การประชาสัมพันธื
แบรนด์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างการรับรู้และ
จดจ า 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สับปะรด จ านวน 3
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 

100 ชิ้น 
           4.3 กล่องใส่
สินค้าเพื่อจัดท าของที่
ระลึก จ านวน 2 แบบ 
   5. ตราแบรนด์สินค้า 
ดอนขุนห้วย ที่ได้รับการ

พัฒนาเพื่อสร้างการ
จดจ าแบรนด์ได ้

2. เชิงคุณภาพ  ผลการ
รับรู้และจดจ าแบรนด์ 

ดอนขุนห้วยระดับดีมาก 
3. เชิงเวลา  โครงการ

แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไตรมาส 3

สิงหาคม 2565  
กิจกรรมที่ 50 โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาสู่การต่อยอดพัฒนาอาชีพและบริบทชุมชนภายใต้กิจกรรม “วิ่งข้ามทุ่ง-มุ่งเขาแด่น 2022” (65C4000021) / 90,100 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4 
1. เพื่อสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์
ให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ  
2. เพื่อสร้างระบบการจองเข้าศึกษา
ดูงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  
3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ศูนย์เรียนรู้ล 
4. เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ร้านค้าชุมชน 
และร้างกาแฟ เป็นที่รู้จักมากใน
ฐานะแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น  

สร้างช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ใหก้ับศูนย์
การเรียนรู้ฯ เพื่อให้ศูนย์
การเรียนรู้ฯ เป็นที่รู้จักใน
ฐานะแหล่งท่องเที่ยวมาก

ขึ้น 

มีคลิปประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยว  และcontent 
การประชาสัมพันธ์เพจให้
เป็นที่รู้จัก   ด าเนินการ

สร้างช่องทางการ
ประชาสัมพันธจ์ านวน 2 
ช่อง ได้แก่ เพจ “ศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
ตามแนวพระราชด าริ 
วิทยาเขตโป่งสลอด” 

และInstagram 
“agrilearningcente” 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
-  รายวิชาที่บูรณาการ/โครงการ (SCD) (รายวิชา)  เป้าหมาย 
1 รายวิชา ผลการประเมิน ด าเนินการโดยบูรณาการโจทย์ของ
พื้นที่เพื่อให้นักศึกษาท าหวัข้อวิจยัเร่ืองการคาดการณ์การ
สภาพอากาศด้วย Image processing เพื่อวางแผนการใช้น้ า
ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ บรรลุ 
-  จ านวนคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (คลิป)  เป้าหมาย 
4 คลิป ผลการด าเนินงาน ด าเนินการถา่ยท าวีดีโอ
ประชาสัมพันธจ์ านวน 2 คลิป เผยแพรผ่่านช่องทางเพจ “ศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริวิทยาเขตโป่ง
สลอด” และInstagram “agrilearningcenter” บรรลุ 
-  จ านวน content เพือ่การประชาสัมพันธ์เพจให้เป็นที่รู้จกั 
(คลิป)  เป้าหมาย 3 คลิป ผลการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นการ
ถ่ายท าการท่องเท่ียวฐานเรียนรู้ ซ่ึงฐานยังอยู่ในการด าเนินการ
จัดท าจึงไม่สามารถด าเนินการได้  ไม่บรรลุ 
-  ช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการ (ช่องทาง) เป้าหมาย 
2 ช่องทาง ผลการด าเนินงาน ด าเนินการสร้างช่องทางการ
ประชาสัมพันธจ์ านวน 2 ช่อง ได้แก่ เพจ “ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน ตามแนวพระราชด าร ิวิทยาเขตโป่งสลอด” และ
Instagram “agrilearningcente” บรรลุ  
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บูรณาการร่วมกบัรายวิชา การวจิัย
เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์(คน)  เป้าหมาย 16 คน ผลการ
ด าเนินงาน ด าเนินการโดยบูรณาการโจทย์ของพื้นที่เพื่อให้
นักศึกษาท าหัวขอ้วจิัยเร่ืองการคาดการณ์สภาพอากาศด้วย 
Image processing เพื่อวางแผนการใชน้้ าในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้  
บรรลุ  

59,900.00 7,104.00 ศูนย์การเรียนรู้ได้รับการประชาสัมพันธใ์ห้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
โดยมียอดผู้เขา้ถึงเพจจ านวนมากกว่า 2,619 คน และมีส่วน
ร่วมจ านวน 543 ครั้ง  

ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ  เนื่องจากการ
ด าเนินการเป็นส่วน
ของการ
ประชาสัมพันธจ์ึง
จ าเป็นต้องให้ส่วน
งานพัฒนา/จัดท า 
สร้างศูนย์การเรียนรู้
ให้เสร็จสมบูรณ์ จึง
จะสามารถ
ด าเนินการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตอ่ไป  
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ 2565 ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ซ่ึง บรรลุการ
ด าเนินงาน 2 กิจกรรม บรรลุ  
4. งบประมาณ  ได้รบัจัดสรร 59,900 บาท เบิกจ่ายจริง  
7,104  คงเหลือ  52,796 บาท 

กิจกรรมที่ 51 โครงการปรับภูมิทัศน์สวนเกษตรการปลูกมะมว่งเพื่อการค้าและการท่องเท่ียว (65C4000022) / 98,500 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 52 การพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ วิทยาเขตโป่งสลอด สู่แผนการตลาดแบบครบวงจร (6566000019) / 59,900 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 53 จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ประจ าปี 2565 “วิ่งข้ามทุ่ง มุ่งเขาแด่น 2022” (6501000033) / 820,348 / คณะครุศาสตร์ / ไตรมาสที่ 4 
1) เพื่อน ารายได้จากการจัดการ
แข่งขันเป็นทุนการศึกษาชว่ยเหลอื
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนใหก้ับ
โรงเรียน 
2) เพื่อฝึกทักษะสร้างเสริม
ประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการท างานเป็นทีม ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและ
สาขาวิชาอื่นๆ  
3) ประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติใน
พื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด และสรา้ง
เครือข่ายกับชุมชน 
4) เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้กับนักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และประชาชนทัว่ไป  

    1. เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารว่มการแข่งขัน   ร้อยละ 90  
2)  จ านวนเงินรายได้จากการจัดแข่งขัน (หลังหักค่าใช้จ่าย)  
2. เชิงคุณภาพ 
1) ทัศนคติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มตี่อการด าเนินโครงการ 
ระดับ 3.51  บรรลุ 
3. เชิงเวลา ไตรมาส  4  
4. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร  820,348  บาท เบิกจา่ยจริง 
694,492คงหลือ – บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

    การประเมินผลการด าเนินงานเดินวิ่งการกุศล มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี "วิ่งข้ามทุ่ง มุ่งเขาแด่น" วันที่ 24 กรกฎาคม 
2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีวิทยาเขตโป่งสลอด 
อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบุร ี ใช้การประเมินทั้งเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ และเชิงปริมาณ โดยการเก็บ
แบบสอบถาม  มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 765 คน 
ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรี (ร้อยละ 85.62) และไม่ได้เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 14.38)  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 65.75) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 34.25) มีอายุ
เฉลี่ย 23 ปี  
ด้านระดับการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบประเมิน จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 74.38)    มากที่สุด รองลงมาคือ 
จบการศึกษาระดับต่ ากวา่ปริญญาตรี (รอ้ยละ 21.96) ระดับ
ปริญญาโท (ร้อยละ 2.61) และปริญญาเอก (ร้อยละ 1.05) 
ตามล าดับ 
ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน พบวา่ เป็นนิสิต/นักศึกษา/
นักเรียน (ร้อยละ 83.53) รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ (ร้อยละ 8.50) เจ้าของกิจการ/เกษตรกร (ร้อยละ 
6.54) พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 0.78) และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 0.65) ตามล าดับ 
ด้านประสบการณ์ในการวิ่ง พบว่า มีประสบการณ์ในการวิ่ง
น้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 60) รองลงมาคือ ประสบการณ์วิ่ง 1-3 
ปี (ร้อยละ 19.48) ประสบการณ์วิ่ง 3-5 ปี (ร้อยละ 8.10) 
ประสบการณ์วิ่งมากกวา่ 10 ปขีึ้นไป (รอ้ยละ 6.27) 
ประสบการณ์วิ่ง 5-7 ปี (ร้อยละ 4.71) และประสบการณ์วิ่ง 
7-10 ปี (ร้อยละ 1.44) ตามล าดับ 
ด้านความถี่ในการวิ่ง พบว่า วิ่ง 1 เดือน/ครั้ง (ร้อยละ 45.75) 
รองลงมาคือ วิ่งมากกว่า 1 ปี/คร้ัง  (ร้อยละ 31.24) วิ่ง 2-3 
เดือน/ครั้ง (ร้อยละ 9.80) วิ่ง 6-12 เดือน/ครั้ง (ร้อยละ 7.58) 
และวิ่ง 3-6 เดือน/ครั้ง (ร้อยละ 5.62) ตามล าดับ 
ด้านระยะทางที่เคยเข้าร่วมการวิ่ง พบวา่ เคยวิ่งระยะฟันรัน (5 

1) น ารายได้จากการจัดการแข่งขันเป็น
ทุนการศึกษาชว่ยเหลือนกัศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และโรงเรียนในบริเวณพื้นที่โปง่
สลอด 
2) นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและ
สาขาวิชาอื่นๆ ได้รับการฝึกทักษะสร้างเสริม
ประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การท างานเป็นทีม   
3)  มีผู้มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาตใิน
พื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด   
4) บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน
ทั่วไป ได้รับการส่งเสริมการออกก าลังกาย 

 

1. มหาวิทยาลัยควร
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครบถ้วน และใช้งาน
ได้ ทั้งถนน ระบบ
ไฟฟ้า น้ าประปา  
สัญญาณโทรศัพท์ 
และสัญญาณ
โทรทัศน ์ 
2. มหาวิทยาลัยควร
ซ่อมแซมอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง ห้องน้ า ที่
ช ารุด ให้มีสภาพดี ใช้
งานได้ 
3. มหาวิทยาลัยควร
พัฒนา วิทยาเขตโป่ง
สลอด ให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้อยา่งเต็ม
รูปแบบ และให้คณะ
ที่เกี่ยวขอ้งมาอยู่ที่
วิทยาเขต เพื่อพัฒนา
อย่างจริงจัง 
4. มหาวิทยาลัยควร
พัฒนาวิทยาเขตโป่ง
สลอดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะมี
บรรยากาศดี สวยงาม 
ร่มร่ืน 
5. มหาวิทยาลัยควร
เร่งประชาสัมพันธ์
วิทยาเขตโป่งสลอด
ให้เป็นที่รู้จัก และ
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิโลเมตร) (ร้อยละ 32.81) รองลงมาคือ มินิมาราธอน (10.5 
กิโลเมตร) (ร้อยละ 12.42) ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน (25 
กิโลเมตร) (ร้อยละ 1.44) ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) (ร้อย
ละ 0.92) และฟูลมาราธอน (42.195 กิโลเมตร) (ร้อยละ 
0.78) ตามล าดับ 
ด้านการเข้าร่วมการวิ่ง พบว่า เขา้ร่วมวิง่กับเพื่อน (ร้อยละ 
73.41) มากที่สุด รองลงมาคือ วิ่งคนเดียว (ร้อยละ 17.77) 
และวิ่งกับครอบครัว (ร้อยละ 8.82) ตามล าดับ 
การทราบขา่วกจิกรรม พบวา่ ทราบข่าวกิจกรรมจากสื่อ
ออนไลน์ (ร้อยละ 47.71) มากที่สุด รองลงมาคือ ทราบข่าว
จากเพื่อน (ร้อยละ 22.88) ทราบข่าวจากเว็บไซต์ (ร้อยละ 
16.73) ทราบข่าวจากมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 8.50) และทราบ
ข่าวจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ วิทยุ ป้ายโฆษณา อสม. ฯลฯ (ร้อย
ละ 4.18) ตามล าดับ 
ด้านการเข้าร่วมงานครั้งต่อไป พบว่า เขา้ร่วม (ร้อยละ 58.56) 
รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 37.39) และไม่เข้าร่วม (ร้อยละ 
4.05) ตามล าดับ 
ด้านรูปแบบของการวิ่งหากมีการจัดงานในครั้งต่อไป พบว่า 
ควรจัด City Run : วิ่งสัมผัสชุมชน (ร้อยละ 52.94) รองลงมา
คือ Trail Running : วิ่งวบิากบนเขา (รอ้ยละ 23..92) 
Triathlon : ไตรกีฬา (ร้อยละ 17.52) และ Spartan : 
วิ่งวิบากฝ่าด่าน (ร้อยละ 5.62) ตามล าดบั 
จังหวัดที่เดินทางมา พบว่า มาจากจังหวดัเพชรบุรี (ร้อยละ 
73.20) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(ร้อยละ  10.07) จังหวัดชุมพร 
(ร้อยละ 3.40) จังหวัดสมุทรสงคราม (รอ้ยละ 1.96) และ
จังหวัดอื่นๆ (ร้อยละ 11.37) 
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมงานที่ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 765 คน พบว่า ผู้เข้ารว่มงานมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70)  และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละประเด็นการประเมิน พบวา่ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกประเด็น สามารถเรียงล าดับคะแนนความพึงพอใจจากมาก
ไปน้อยได้ ดังนี้ การให้บริการของฝ่ายรักษาพยาบาล (คะแนน
เฉลี่ย 3.90) รองลงมาคือ ระยะทางในการเดิน – วิ่ง (คะแนน
เฉลี่ย 3.82)  ความสะดวกของขั้นตอนและรูปแบบการรับ
สมัคร (คะแนนเฉลี่ย 3.79) ความเหมาะสมของประเภทการ
แข่งขัน (คะแนนเฉลี่ย 3.78) ความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม
โดยภาพรวม (คะแนนเฉลี่ย 3.77) การเตรียมความพร้อมและ
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.75)  ความ
เหมาะสมของสถานที่จัดงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.70) ช่วงเวลาใน
การจัดงาน (คะแนนเฉลีย่ 3.68) รูปแบบการจัดกจิกรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 3.67) ความเหมาะสม และการบริการของ
เจ้าหน้าที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.66) การด าเนินงานของฝ่ายพธิีการ
ต่าง ๆ (คะแนนเฉลี่ย 3.65) การดูแลรักษาความปลอดภัย 
การจราจร และการอ านวยความสะดวก (คะแนนเฉลี่ย 3.64) 

พัฒนาต่อไปอยา่ง
ต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม (คะแนนเฉลี่ย 3.51)  
และประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจนอ้ยสุด คือ ความ
เหมาะสมของเส้นทางวิ่ง (คะแนนเฉลี่ย 3.50) ตามล าดับ  

กิจกรรมที่ 54 ผ้าทอลายตาสับปะรดดอนขุนห้วยสูก่ารค้าเชิงพาณิชย ์(65C4000023) / 98,730 บาท / สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4 
                    
กิจกรรมที่ 55 การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มรายได้แกว่ิสาหกิจชุมชนโป่งสลอด (65C4000024) / 715,780 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4  
                    
กิจกรรมที่ 56 จัดนิทรรศการน าเสนอผลด าเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (6598000029) / 633,700 บาท / สถาบันวจิัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ไตรมาสที่ 4 
1 เพื่อสรุปผลและน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงการและสร้างการรับรู้ต่อ
สภามหาวิทยาลัยฯ และภาคี
เครือข่ายความร่วมมอื 
2 แสดงศักยภาพและประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
ต่อสาธารณชน 
  

นิทรรศการน าเสนอผล
ด าเนินงานการพัฒนา

ท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นิทรรศการน าเสนอผล
ด าเนินงานการพัฒนา

ท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมงาน เป้าหมาย  300 คน  / ผล
การด าเนินการ 400 คน 
2. เชิงเวลา ไตรมาสในการด าเนินงาน (นิทรรศการน าเสนอผล
ด าเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
/ ผลการด าเนินการ ไตรมาส 4  
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 531,000 บาท เบิกจ่าย 
0 บาท คงเหลือ 531,000 บาท 

531,000.00 0.00 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอยู๋ในระดับ ดีมาก  องค์ความรู้ในการพัฒฯาพื้นที่เพือ่จัดแสดง
นิทรรศการในงาน จ านวน 24 บูธ 

การบริหารจัดการคน
ในการเข้าร่วมมงาน 

ควรมีการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
จัดงานใน
วันหยุดราชการ
เพื่อให้
บุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงได้ 

กิจกรรมที่ 57 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองเขื่อน อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี (6566000020) / 10,100 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ไตรมาสที่ 4 
เพื่อน้อมน าแนวทางพระราชด าริสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบท
พื้นที่  

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ห้องปฏิบัตกิารได้รับการ
ปรับปรุง 

1. เชิงปริมาณ  
-  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  เป้าหมาย 10 คน ผลการด าน
เนินงาน    10 คน  บรรลุ 
2. เชิงคุณภาพ  
-  สรุปผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 
เป้าหมาย 1 เล่ม ผลการด าเนินงาน 1 เล่ม บรรลุ 
3. เชิงเวลา  
-  กิจกรราแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เป้าหมาย ไตร
มาส 4 ผลการด าเนินงาน ไตรมาส4 บรรลุ  
4. เชิงงบประมาณ  
-  สามารถใช้งบประมาณจัดท าโครงการตามจ านวน เป้าหมาย 
10,100 บาท ผลการด าเนินงาน 10,100 บาท  
5. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร 10,100 บาท เบิกจ่ายจริง 
10,100 คงเหลือ - บาท 

10,100.00 10,100.00 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ น้อมน าแนวทางพระราชด าริสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามบริบทพื้นที ่

ฝนตก ไฟดับ    

โครงการที่ 32 โครงการบริการเพื่อจัดหารายได้ตามแก่นความสามารถหลัก (core competencies ) 
กิจกรรมที่ 1 ยังไม่มีในระบบ 
                    
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
โครงการที่ 33 โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ (6579000010) / 416,300 บาท / ส านกังานอธกิารบดี (กองกลาง) / ไตรมาสที่ 1-2-3 
1. เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนา 
ความรู้และทักษะของผู้บริหารให้
สามารถบริหารและพัฒนางานที่
รับผิดชอบ พร้อมทั้งสามารถปรับตัว
ตอบสนองเท่าทันกับการ

จ านวนผู้บริหารที่ได้รับ
การพัฒนา  

 
 

ผู้บริหารทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพมี
ความพร้อมในการ

บริหารงาน 

1. เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรทั้งสายวชิาการและสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร 
เป้าหมาย 20 คน / ผลการด าเนินการ 4 คน 
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปที่ได้รับ
การพัฒนา เปา้หมาย ร้อยละ 80.00 / ผลการด าเนินการ 4 

416,300.00 179,960.00 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม “การบริหารงานอุดมศึกษา 
ระดับกลาง ส าหรับผูบ้ริหารสายสนับสนุน" จ านวน 4 ราย 
และอยู่ระหวา่งด าเนินการสร้างหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลยัในทุกประเภท ทุก

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลยั
สร้างหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการ และสายสนับสนุน เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพให้กบับุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในทกุประเภท ทุกระดับ     
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วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสร้าง
ผู้บริหารในอนาคต 

คน จากทั้งหมด 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 
3. เชิงงบประมาณ  ได้รับจัดสรร  416,300 บาท เบิกจา่ยจริง  
179,960 บาท คงเหลือ 236,340 บาท 

ระดับ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กบัมหาวิทยาลัยอีก 1 
ช่องทาง 

โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลยัในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลยัในศตวรรษที่ 21 (6579000009) / 717,100 บาท / ส านักงานอธิการบด ี(กองกลาง) / ไตรมาสที่ 1-2-3-4 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่
บุคลากร 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา  

บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและมี

ความก้าวหนา้ในสายงาน 

1. เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ เป้าหมาย รอ้ยละ 80.00 / ผลการ
ด าเนินการ 322/389 คิดเป็นร้อยละ 82.77 
     2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ เป้าหมาย รอ้ยละ 80.00 / ผลการ
ด าเนินการ 228/256 คิดเป็นร้อยละ 89.06 
     3. จ านวนผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 
เปา้หมาย 35 คน / ผลการด าเนินการ 7 คน 
     4. ร้อยละบุคลากรที่ได้ร่วมกจิกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ 
เป้าหมาย ร้อยละ 70.00 / ผลการด าเนินการ 542/645 คิด
เป็นร้อยละ 84.03 
 
2. เชิงงบประมาณ  ได้รับจัดสรร  317,100 บาท เบิกจา่ยจริง  
301,568 บาท คงเหลือ 15,532 บาท 

317,100.00 301,568.00 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ด าเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลายทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  โดยได้ด าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้ 
1. โครงการจัดการความรู้ด้านพัสดุ การเงิน การคลัง  
2. โครงการอบรม Infographic จ านวน 2 รุ่น  
3. โครงการอบรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ  
4. โครงการสร้างสร้างสุขภาวะดว้ยการออกก าลังกาย  
5. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ "กินดี มสีุข"  
6. โครงการการจัดการความรู้ (KM) “เทคนิคการเขียนและ
การใช้ภาษาในการเขยีนหนังสือราชการ”  
7. โครงการการจัดการความรู้ (KM) “กระบวนการการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานบุคคล”  
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง (Advanced) รุ่นที่ 1 – 4 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรีทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างมีประสทิธิภาพสามารถพัฒนา
งานและเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ทั้งสองสาย       

โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่การจัดอันดับในระดับสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดบัมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2564 (6596000001) / 389,500 บาท / ส านกังานอธกิารบดี (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา) / ไตรมาสที่ 4 
1. เพื่อตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะ หนว่ยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดบั
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  
2564 
2. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
ภารกิจดา้นต่าง ๆ 
3. เพื่อรายงานความก้าวหนา้ของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

    

กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปกีารศึกษา 2564 
- เชิงปริมาณ  
   1. ผลการประเมินของคณะ และหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ จ านวน 12 หน่วยงานมีผลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
เป้าหมาย  คะแนนการประเมิน 3.51 ขึ้นไป / ผลการ
ด าเนินการ 3.51 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 12 หนว่ยงาน เท่ากับ4.57 
   2. ผลการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ระดับคณะและ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 
เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 3.51 ขึน้ไป / ผลการ
ด าเนินการ ค่าเฉลี่ย 4.04 หรือ ร้อยละ 80.83 
- เชิงคุณภาพ  
    1. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
เป้าหมาย 1 เร่ือง / ผลการด าเนินการ แนวปฏบิัติเร่ือง การ
ประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา

389,500.00 73,894.00 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลยั และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกฝ่ายทุกระดบัมี
ส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั  
3. มหาวิทยาลัย ทราบสถานภาพของตนเอง เพื่อใช้
ประกอบการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามหมายที่ตั้งไว ้
4. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  เข้าสู่การจัดอันดับจาก
สถาบันจัดอันดับตา่ง ๆ  
5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกฝ่ายทุกระดบัมี
ส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
6. หน่วยงานระดับคณะ และหนว่ยงานสนับสนุนวิชาการ 
ทราบสถานภาพของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการก าหนด

1. ระบบ และแนวคิดในการท างานที่มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของแต่ละองค์กร 
2. ได้น าข้อคิดเห็นไปปรับปรุงงาน 
improvement plan ของกลุ่มงานใน
องค์กรในส่วนที่ขาดและน าจุดเด่นของ
ผลงาน ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
3. ได้รับความรู้/เทคนิคการเขียนงาน 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคเดลฟาย” 
   2. บุคลากรคณะและหนว่ยงานสนับสนุนวิชาการยอมรับ
และปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพฒันาขึ้น เป้าหมาย ร้อย
ละ 80 / ผลการด าเนินการ มาตรฐาน 1 ร้อยละ 84.68 
มาตรฐาน 2 ร้อยละ 72.33 มาตรฐาน 3 ร้อยละ 71.63 
มาตรฐาน 4 ร้อยละ87.23 มาตรฐาน 5 ร้อยละ88.30 
- เชิงเวลา  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย สิงหาคม 2565 / ผลการด าเนินการ 19 สิงหาคม 
2565 
- เชิงต้นทุน  ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
จ านวน 230,330 บาท 
 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย 
- เชิงปริมาณ 
   1. จ านวนตวับ่งชี้ที่มีการวิพากษ์และปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ เปา้หมาย 19 ตวับ่งชี้ / ผลการด าเนินการ 19 
ตัวบ่งชี ้
   2. ผลประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชีท้ี่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้น เป้าหมาย 3.51 ขึ้นไป / ผลการด าเนินการ 4.67 
คะแนน 
- เชิงคุณภาพ บุคลากรยอมรับและปฏบิตัิตามตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เป้าหมาย ระดับ 4 ขึ้นไป / ผลการ
ด าเนินการ ระดับ 4 
- เชิงเวลา กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ไตรมาส 1 (12 พ.ย. 65) / ผลการด าเนินการ ไตร
มาสที่ 4 (14 กันยายน 2565) 
- เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
เป้าหมาย จ านวน 11,000 บาท / ผลการด าเนินการ จ านวน 
11,000 บาท 
 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปกีารศึกษา 2564 
- เชิงปริมาณ 
   1. ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย เป้ากหมาย คะแนนการ
ประเมิน  ≥4.51 / ผลการด าเนินการ 4.67 คะแนน 
   2. ผลประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชีท้ี่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้น เป้าหมาย 3.51 ขึ้นไป / ผลการด าเนินการ 4.67 
คะแนน 
- เชิงคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมีแนวปฏบิตัิที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เป้าหมาย 1 แนวปฏบิัติที่ดี / ผล
การด าเนินการ 1 แนวปฏิบัติที่ด ี
- เชิงเวลา กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ไตรมาส 1 (12 พ.ย. 65) / ผลการด าเนินการ ไตร

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามหมายที่ตั้งไว ้
7. มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
จากหนว่ยงานภายนอก 
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

มาสที่ 4 (20 กันยายน 2565) 
- เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
เป้าหมาย จ านวน 72,100 บาท / ผลการด าเนินการ จ านวน 
59,094 บาท 
 
กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดท า Improvement Plan ระดับ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ  
- เชิงปริมาณ 
   1. จ านวนข้อเสนอแนะที่มกีารพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ 4 ประเด็น / ผลการด าเนินการ ไม่น้อย
กว่า 4 ประเด็น 
   2. (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement 
Plan) ประจ าปกีารศึกษา 2564 เป้าหมาย 1 แผน / ผลการ
ด าเนินการ 1 แผน 
- เชิงคุณภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
เป้าหมาย ระดับ 4 ขึ้นไป / ผลการด าเนินการ ระดับ 4 
- เชิงเวลา กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ไตรมาส 1 (24 พ.ย. 64) / ผลการด าเนินการ ไตร
มาสที่ 4 (21 กันยายน 2565) 
- เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
เป้าหมาย จ านวน 3,800 บาท / ผลการด าเนินการ จ านวน 
3,800 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ เพือ่แสวงหา good Practice และน าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (6596000002) / 102,450 บาท / ส านักงานอธิการบดี (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา) / ไตรมาสที่ 2 
1. เพื่อแสวงหาแหล่งเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ ไปใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา 
2. เพื่อแสวงหารูปแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดีในการน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นกัศึกษา ให้ความส าคัญ
กับการด าเนินกิจกรรมตามระบบ
และกลไกคุณภาพ     

1. เชิงปริมาณ จ านวนแนวปฏบิัติที่ดีจากหน่วยงานภายใน  
เป้าหมาย 8 เร่ือง / ผลการด าเนินการ 8 เร่ือง 
2. เชิงคุณภาพ 
         - ผู้เขา้ร่วมได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงแนว
ปฏิบัติที่ดี เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 / ผลการ
ด าเนินการ 4.57 (ร้อยละ 91.40) 
         - ผู้เขา้ร่วมได้รับความรู้ เทคนิคและแนวคิดการเขียน
แนวปฏบิัติที่ดี  เปา้หมาย 12 คน / ผลการด าเนินการ 13 คน 
3. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินการ ไตรมาส
ที่ 2-3 
4. เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเปน็ไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
เป้าหมาย 102,450 บาท / ผลการด าเนนิการ 39,753 บาท 

102,450.00 39,753.00 1. ได้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรปฏิบัติงานทุกระดบั 
2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัการบรหิารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงด้าน
วิชาการ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีแนวปฏิบัติ มแีนวทางการน าองค์ความรู้ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีมีการพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1. ได้เทคนิคการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี อยา่ง
ถูกต้อง สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขงาน
ประจ าได้ และเรียนรู้แลกเปลี่ยนการท างาน
ในแต่หน่วยงาน สามารถน ามาประยุกตก์าร
ท างานของตนเองได้  
2. การได้แลกเปลี่ยนเรียนร้้งานระหว่าง
องค์กร 
3. ได้รับความรู้/เทคนิคการเขียนงาน 

แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แนวปฏบิัติที่ดีมี
จ านวนน้อย 

  
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพหลักสูตร คณะ หน่วยงาน ให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างกา้วกระโดด (6596000003) / 83,050 บาท / ส านกังานอธิการบดี (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา) / ไตรมาสที่ 3 
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและ
วิธีการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ได้อย่างสอดคล้องเกณฑ์ 
AUN-QA  และได้ร่วมแลกเปลี่ยน

    

1. เชิงปริมาณ จ านวนหลกัสูตรที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป้าหมาย 21 หลักสูตร / ผลการด าเนินการ 32 หลกัสูตร 
2. เชิงคุณภาพ  
     - มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการน าเกณฑ์ AUN-QA มา
เป็นเครือ่งมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา  เปา้หมาย 

83,050.00 82,893.00 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลกัสตูรตามผลลัพธ์การ
เรียนรู ้(Outcome based Education) และความสอดคล้อง
ของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUN QA  

1. ได้เทคนิคการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง อย่างถูกต้อง สามารถน ามาปรับปรุง 
และเรียนรู้แลกเปลี่ยนการท างานในแตล่ะ
หลักสูตร และสามารถน ามาประยกุต์การ
เรียนการสอนของหลักสูตรได้  

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่
เข้าอบรมไม่ตลอด
หลักสูตร (ไปๆๆมาๆ)  
ท าให้ความรู้ที่ได้รับ
อาจคาดเคลื่อน หรือ   
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นปัญหาการบริหารหลกัสูตรสู่
การประเมิน AUN-QA 

ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินการ - 
     - ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนรู้แบบมุ่งผลลัพธ์
การเรียนรู้ และสามารถอธิบายให้อาจารย์ในหลักสูตรได้ 
เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป (4.00) / ผลการด าเนินการ - 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้ากหมาย ไตรมาส 3 / ผลการด าเนินการ - 
4. เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
เป้าหมาย จ านวน  54,042 บาท  

2. การได้แลกเปลี่ยนเรียนร้้การเขียน SAR 
ในรูปแบบ AUN-QA 
3. ได้รับความรู้/เทคนิคการเขียนงาน 

เข้าใจผิดพลาดในบาง
ประเด็น 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศสู่การจัดอันดับในระดับชาติและนานาชาติ (6596000004) / 70,200 บาท / ส านักงานอธิการบดี (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา) / ไตรมาสที่ 3 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยใช้รูปแบบ AUN-QA 
เป็นเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
2. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของ
หลักสูตรในการบริหารหลกัสูตรตาม
รูปแบบ AUN-QA 
3. เพื่อพัฒนาและสร้างพี่เล้ียง
เกี่ยวกบัเกณฑ์ AUN-QA 

    

1. เชิงปริมาณ  
 - จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมและได้ขึ้นทะเบียนผู้
ประเมินกับ ทปอ. เป้าหมาย 7 คน / ผลการด าเนินการ 7 คน 
 - ได้พี่เลี้ยงแกนน าเพื่อมาขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หลักสูตรภายในมหาวิทยาลยั  
2. เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ OBE และเกณฑ์ 
AUN-QA เปา้หมาย ร้อยละ 80 / ผลการด าเนินการ ร้อยละ 
80 
3. เชิงเวลา กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย ไตรมาส 3 / ผลการด าเนินการ ไตรมาส 3 
4. เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
เป้าหมาย 70,200.00บาท / ผลการด าเนินการ 68,744.00 
บาท 

70,200.00 68,744.00 มหาวิทยาลัยมพีี่เล้ียงแกนน า ที่สามารถเป็นปรึกษาให้
ค าแนะน า เสนอแนะการพัฒนาหลกัสูตรตามเกณฑ์คุณภาพที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   

ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเขา้ใจการบริหาร
คุณภาพของหลักสูตรในการบรหิารหลักสูตร
ตามรูปแบบ AUN-QA 
 
 

การอบรมมีความ
เข้มข้น รายละเอยีด
ลึกซึ้ง  แต่บุคลากรมี
ภารกิจอื่นๆ จ านวน
มาก เนื่องจากส่วน
ใหญ่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง 

  
โครงการที่ 36 โครงการผลิตสื่อเผยแพรช่ื่อเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่างๆตลอดจนการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลยั 
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างการยอมรับในคุณภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลยั (65B1000002) / 624,400 บาท / ส านักงานอธกิารบดี (กลุม่งานสื่อสารองค์กร) / ไตรมาสที่ 1 
โครงการ/กิจกรรม โครงการผลิตสื่อ
เผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างการ
ยอมรับในคุณภาพด้านตา่ง ๆ 
ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลยั 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
1. เผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างการ
ยอมรับในคุณภาพด้านตา่ง ๆ 
ตลอดจนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของมหาวิทยาลัย 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านตา่ง ๆ 
ผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลายสู่ง
สังคมทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
สร้างการรับรู้ 

1. ได้ป้ายโฆษณาไวนิล 
จ านวน 4 ป้าย 

2. ได้เผยแพร่ผลงานผ่าน
การจัดรายการวิทยุ 

“PBRU Talk” ผ่านสวท. 
จ านวน 12 ครั้ง 

3. ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์
เผยแพร่ผลงาน

มหาวิทยาลัยผา่น
รายการฮอตไลน์ไทย
แลนด์ ทาง ททบ.5 
ระหว่างวันที ่1 - 28 
กุมภาพันธ์ ระยะเวลา 

30 นาที 
4. ได้สื่อลงโฆษณาผ่าน
เพจเฟสบุ๊ค จ านวน 4 

ครั้ง 
5. ได้สื่อลงโฆษณาผ่าน

มหาวิทยาลัยมีความ
น่าเช่ือถือ เป็นทีย่อมรับ
ในคุณภาพด้านต่าง ๆ 

1. เชิงปริมาณ 
- ได้ป้ายโฆษณาไวนิล เป้าหมาย จ านวน 4 ป้าย / ผลการ
ด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- จัดรายการวิทย ุเป้าหมาย จ านวน 12 ครั้ง / ผลการ
ด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- สื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ผลงานมหาวิทยาลยั เป้าหมาย จ านวน 1 
ครั้ง / ผลการด าเนินการ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
- ลงโฆษณาผ่านเพจเฟสบุ๊ค เป้าหมาย จ านวน 4 ครั้ง / ผล
การด าเนินการ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
- ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เป้าหมาย จ านวน 4 ครั้ง / ผลการ
ด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. เชิงเวลา  ไตรมาส 4  

624,400.00 153,963.00   
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รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
ไตรมาส 1 - 4 

วัตถุประสงคข์องโครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output) 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตัวชี้วดั งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รบั ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

หนังสือพิมพ์ จ านวน 4 
ครั้ง 

โครงการที่ 37 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาด้านเทคโนโลยีดจิิทลั (65B3000002) / 499,500 บาท / ส านักงานอธิการบด ี(ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั) / ไตรมาสที่ 2 
เพื่อให้บริการโครงข่ายสารสนเทศ, 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูล
ที่จ าเป็นต่อการประยกุต์ใช้เพื่อการ
ท างานและการจัดการเรียนการสอน  

สนับสนุนการพัฒนาไปสู่
มหาวิทยาลัยดจิิทัล โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และ

รองรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งาน 

ลดการดาวน์ทาม/แก้ไข
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิ และ
เพิ่มความปลอดภยัจาก
การโจมตีโดยไวรัสและ

แรนซัมแวร ์

1. เชิงปริมาณ 
      1) หน่วยความจ าเครื่องแม่ข่าย เปา้หมาย 40 ชิ้น  / ผล
การด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
      2) สิทธิบัตรระบบปฏิบัตกิารเครื่องแม่ข่าย เป้าหมาย  2 
License / ผลการด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
      3) สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและแรนซัมแวร์เครื่อง
แม่ข่ายระบบปฏิบัติการ Windows เป้าหมาย  10 License / 
ผลการด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2. เชิงคุณภาพ 
      1) ระดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน เป้าหมาย ระดับ 4  / ผล
การด าเนินการ ประเมินรอบไตรมาส 2 (ค่าเฉลี่ย = 4.72 , 
S.D. = 0.77) 
      2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารผ่านระบบดจิิทัล 
เป้าหมาย ระดับ 4  /  (ค่าเฉลี่ย = 3.88 , S.D. = 0.68) 

499,500.00 138,000.00 1. โอนไปจัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch 
L2) งบประมาณ 125,500 บาท เพื่อใชใ้นการปรับปรุงระบบ
เครือ (Lan) และเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ที่มีปริมาณการ
ใช้งานมากขึ้น 
2. โอนไปจัดซ้ือครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า จ านวน 5 
เครื่อง งบประมาณ 13,000 บาท เพื่อในงานจัดตั้งศูนย์ฉีด
วัคซีนโควิด-19 

การบริหารโครงการจ าเป็นต้องมีการปรบัให้
เหมาะสมกับความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้
งานของสถานการณ์ปัจจุบัน 

การส ารองอุปกรณ์
เพื่อใช้ในกรณีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใช้งานหรือทดแทน
อุปกรณ์เครือข่ายที่
เส่ือมสภาพ และการ
ให้ความร่วมมือกับ
โครงการเร่งด่วนจาก
ภาครัฐ ที่อยู่นอก
แผนงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

  
โครงการที่ 38 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพือ่รองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั (6579000011) / 180,000 บาท / ส านกังานอธกิารบด ี(กองกลาง) / ไตรมาสที่ 2-3 
                    
โครงการที่ 39 โครงการจัดตั้งส านักบรหิารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ / 180,000 บาท / ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) / ไตรมาสที่ 2-3-4 
                    
โครงการที่ 40 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
กิจกรรมที่ 1 บรหิารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานมหาวิทยาลยัสีเขียว (65B0000002) / 900,000 บาท / ส านักงานอธิการบดี (กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม) / ไตรมาสที่ 2-3-4  
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