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สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํป� 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณรายจ+าย
ประจํา

งบประมาณรายจ+าย
ยุทธศาสตร-

งบประมาณรายจ+าย
ตามภารกิจหลัก

เป/าหมายการใช1จ+าย
งบประมาณ ป� 2562

งบประมาณทั้งส้ิน 672,040,900 บาท

เบิกจ+าย 115,848,702.82 บาท 17.24%

คงเหลือ 556,192,197.18 บาท 82.76%

งบประมาณทั้งส้ิน 536,921,800 บาท

เบิกจ+าย 105,571,077.92 บาท 13.43%

คงเหลือ 431,350,722.08 บาท 85.57%

งบประมาณทั้งส้ิน 88,623,700.00 บาท

เบิกจ+าย 4,711,302.26 บาท 7.61%

คงเหลือ 83,912,397.74 บาท 92.39%

งบประมาณทั้งส้ิน 39,922,700 บาท

เบิกจ+าย 3,897,706.64 บาท 9.76%

คงเหลือ 36,024,993.36 บาท 90.24%

115,848,702.82

556,192,197.18

105,571,077.92

431,350,722.08

3,897,706.64

36,024,993.36

4,711,302.26

83,912,397.74

ไตรมาส/งบประมาณรายจ+าย 1 2 3 4

ภาพรวมสะสม 32 54 77 100

รายจ�ายลงทุนสะสม 20 45 65 100

รายจ�ายประจําสะสม 36 57 80 100

งบประมาณรายจ+าย
แผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณทั้งส้ิน 6,572,700 บาท

เบิกจ+าย 1,668,616.00 บาท 17.24%

คงเหลือ 4,904,084.00 บาท 82.76%

1,668,616.00

4,904,084.00

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คร้ังท่ี 3/2562 วันท่ี 18 มีนาคม 2562 
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สรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 

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

 
เพ่ือให�การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ'ายตาม

ยุทธศาสตร,) เป.นไปตามบันทึกข�อความ กองนโยบายและแผน ท่ี กนผ. 040/2562 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2562 
ปฏิทินการจัดทํางบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น 

เ พ่ือให�ทราบผลความก�าวหน�าในการปฏิบั ติงานของหน'วยงาน กองนโยบายและแผน                
จึงได�จัดทํารายงานผลดังกล'าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 1 ซ่ึงมีงบประมาณท้ังสิ้น 672,040,900 บาท เบิกจ'าย 
115,848,702.82 บาท คิดเป.นร�อยละ 17.24 

 
1. การเบิกจ.ายงบประมาณภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 

672,040,900 บาท 

เบิกจ.าย คงเหลือ 

115,848,702.82 บาท 556,192,197.18 บาท 

17.24% 
82.76% 
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2. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายประจํา (งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเบิกจ.ายงบรายจ.ายยุทธศาสตร9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ.าย คงเหลือ 

536,921,800 บาท 105,571,077.92 บาท 431,350,722.08 บาท 

13.43% 
86.57% 

งบประมาณทั้งสิ้น 

88,623,700 บาท 

เบิกจ.าย คงเหลือ 

4,711,302.26 บาท 83,912,397.74 บาท 

7.61% 

92.39% 
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4. ความคืบหน:าการดําเนินการตามภารกิจหลักของหน.วยงาน 
 

 
 

5. ความคืบหน:าการดําเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร9ของมหาวิทยาลัย 

 
 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร,ที่ 1 การสร�างความโดดเด'นด�านอาหารและการท'องเท่ียว 
ยุทธศาสตร,ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร,ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
ยุทธศาสตร,ที่ 4 การวจิัยและพัฒนานวตักรรม 
ยุทธศาสตร,ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 
ยุทธศาสตร,ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

คณะครุ
ศาสตร,

คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะ
วิศวกรรมศ
าสตร,และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร

ม

คณะ
พยาบาล
ศาสตร,

คณะ
มนุษยศาส
ตร,และ

สังคมศาสต
ร,

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิทยาศาสต

ร,และ
เทคโนโลยี

สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานัก
ส'งเสริม
วิชาการ
และงาน
ทะเบียน

สถาบันวิจั
ยและ

ส'งเสริม
ศิลปวัฒนธ

รรม

งบประมาณ 1,658,70 1,832,800 1,793,40 2,539,600 1,472,500 7,747,20 3,224,300 4,461,100 8,378,00 3,396,900 2,503,600 914,600.0

เบิกจ'าย 51,865.6 94,989.20 205,755. 154,457.6 1,260.00 1,074,90 212,874.7 239,591.3 1,391,56 192,549.3 271,627.0 6,265.00

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

 7,000,000.00

 8,000,000.00

 9,000,000.00

ยุทธศาสตร,ที่ 1 ยุทธศาสตร,ที่ 2 ยุทธศาสตร,ที่ 3 ยุทธศาสตร,ที่ 4 ยุทธศาสตร,ที่ 5 ยุทธศาสตร,ที่ 6

งบประมาณ 6,000,000.00 20,000,000.00 3,000,000.00 10,207,600.00 37,326,300.00 12,089,800.00

เบิกจ'าย 38,324.00 1,984,638.26 113,000.00 2,538,700.00 35,100.00 1,540.00

ร�อยละ 0.64 9.92 3.77 24.87 0.09 0.01

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00



 

 

- ภาคผนวก 1 – 

 

 

 















 

 

- ภาคผนวก 2 – 

 

 

 



งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท) ร�อยละ คงเหลือ หน�วยงาน

1 รายจ�ายประจํา 536,921,800.00 105,571,077.92 19.66 431,350,722.08

1.1 งบบุคลากร 282,777,300.00 60,101,748.01 21.25 222,675,551.99

1) เงินเดือน/ค�าจ�าง (เงินรายได�) 29,412,000.00            7,404,105.14            25.17 22,007,894.86

2) เงินเดือน/ค�าจ�าง/ค�าตอบแทน (เงินงบประมาณ) 253,365,300.00 52,697,642.87 20.80 200,667,657.13

1.2 งบดําเนินงาน 63,232,800.00 12,625,329.91 19.97 50,607,470.09

1) ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เงินรายได�) 46,815,500.00            7,074,525.82            15.11 39,740,974.18

2) ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (เงินงบประมาณ) 16,417,300.00 5,550,804.09 33.81 10,866,495.91

1.2 งบลงทุน (ครุภัณฑ- ที่ดิน และสิ่งก�อสร�าง) 190,911,700.00 32,844,000.00 17.20 158,067,700.00

1) งบกลาง (เงินรายได�) 15,000,000.00            0.00 0.00 15,000,000.00

2) งบกลาง (เงินงบประมาณ) 175,911,700.00 32,844,000.00          18.67 143,067,700.00

2 รายจ�ายตามยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัย 135,119,100.00 10,277,624.90 7.61 124,841,475.10

2.1 รายจ�ายตามภารกิจหลักของหน�วยงาน 39,922,700.00 3,897,706.64 9.76 36,024,993.36

1) คณะครุศาสตร5 1,658,700.00             51,865.68                3.13 1,606,834.32

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,832,800.00 94,989.20 5.18 1,737,810.80

3) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,793,400.00             205,755.89              11.47 1,587,644.11

4) คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,539,600.00 154,457.60 6.08 2,385,142.40

5) คณะพยาบาลศาสตร5 1,472,500.00 1,260.00 0.09 1,471,240.00

6) คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 7,747,200.00             1,074,907.98            13.87 6,672,292.02

7) คณะวิทยาการจัดการ 3,224,300.00 212,874.73 6.60 3,011,425.27

8) คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 4,461,100.00 239,591.36 5.37 4,221,508.64

9) สํานักงานอธิการบดี 8,378,000.00             1,391,562.90            16.61 6,986,437.10

10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,396,900.00 192,549.30 5.67 3,204,350.70

11) สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,503,600.00 271,627.00 10.85 2,231,973.00

12) สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 914,600.00 6,265.00 0.68 908,335.00

รายงานผลการเบิกจ�ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ยุทธศาสตร-/โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท) ร�อยละ คงเหลือ หน�วยงานยุทธศาสตร-/โครงการ/กิจกรรม

2.2 รายจ�ายตามยุทธศาสตร-มหาวิทยาลัย 88,623,700.00 4,711,302.26 5.32 83,912,397.74

ยุทธศาสตร-ที่ 1 การสร�างความโดดเด�นด�านอาหารและการท�องเที่ยว 6,000,000.00 38,324.00 0.64 5,961,676.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยเน�นการปฏิบัติด�านอาหารและการท�องเที่ยว 956,000.00 0.00 0.00 956,000.00

1) ศิลปะการตกแต�งสําหรับอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการ (6239000002) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมศิลปะการแกะสลัดผักและผลไม� (208101010121) 11,350.00                  0.00 0.00 11,350.00

    - กิจกรรมศิลปะการตกแต�งโต@ะอาหารมาตรฐานสากล (208101010221) 18,650.00                  0.00 0.00 18,650.00

2) โครงการการจัดหาอุปกรณ5เพื่อภาคปฏิบัติการและการบริการงานแม�บ�าน (6239000005) 146,000.00                0.00 0.00 146,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการการจัดหาอุปกรณ5เพื่อภาคปฏิบัติการและการบริการงานแม�บ�าน (208101020131) 146,000.00                0.00 0.00 146,000.00

3) โครงการอบรมและฝDกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and in-flight 

service) (6239000006)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการอบรมและฝDกภาคปฏิบัติการการบริการโดยพนักงานต�อนรับของสายการบินนานาชาติ (ground and 

in-flight service) (208101030121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

4) การฝDกภาคปฏิบัติและทดสอบทักษะฝVมือแรงงาน (6239000008) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการอบรมและทดสอบทักษะฝVมือแรงงาน (208101040121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

5) โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร เพื่อการเตรียมความพร�อมสู�การสมัครงานในอุตสาหกรรมท�องเที่ยว

และบริการ (6239000009)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อการเตรียมความพร�อมสู�การสมัครงานในอุตสาหกรรม

ท�องเที่ยวและบริการ (208101050121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

6) Internship in Taiwan (6239000010) 400,000.00                0.00 0.00 400,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - Internship in Taiwan (208101060121) 400,000.00                0.00 0.00 400,000.00

7) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป[นเลิศด�านอาหารและการท�องเที่ยว (62A2000001) 300,000.00                0.00 0.00 300,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - จัดหาวัสดุ ตําราภาษาไทย ตําราภาษาต�างประเทศ วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต�างประเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส5

ด�านอาหารและการท�องเที่ยว (208101070121)

300,000.00                0.00 0.00 300,000.00

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด�านอาหารและการท�องเที่ยว 194,000.00 0.00 0.00 194,000.00

1) อบรมหลักสูตรระยะสั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 4 หลักสูตร (6208000023) 116,700.00                0.00 0.00 116,700.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - อบรมการเพาะพันธุ5ปลาดุกน้ําจืด (208102020121) 27,750.00                  0.00 0.00 27,750.00

    - การแปรรูปน้ําผลไม�-สมุนไพรพร�อมดื่มให�ปลอดภัย (208102020221) 29,650.00                  0.00 0.00 29,650.00

    - การทําเต�าหู�นม (208102020321) 29,650.00                  0.00 0.00 29,650.00
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    - การแปรรูปเห็ด (208102020421) 29,650.00                  0.00 0.00 29,650.00

2) โครงการเสริมสร�างและพัฒนาวิชาชีพด�านการประกอบอาหาร (6256000036) 77,300.00                  0.00 0.00 77,300.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อาหารไทยสําหรับอาจารย5และบุคลากร (208102010121) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - อาหารไทยสําหรับนักศึกษาหอพัก (208102010221) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - อาหารไทยสําหรับนักศึกษาทั่วไป (208102010321) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - เค�ก คุกกี้สําหรับนักศึกษาทั่วไป (208102010421) 6,200.00                   0.00 0.00 6,200.00

    - อาหารว�างไทย (208102010521) 8,000.00                   0.00 0.00 8,000.00

    - ขนมป`ง (208102010621) 8,000.00                   0.00 0.00 8,000.00

    - ขนมหวานไทย (208102010721) 8,900.00                   0.00 0.00 8,900.00

    - อาหารว�างจีน (208102010821) 9,900.00                   0.00 0.00 9,900.00

    - อาหารยุโรป (208102010921) 10,900.00                  0.00 0.00 10,900.00

    - อาหารญี่ปุbน (208102011021) 10,400.00                  0.00 0.00 10,400.00

3 โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร�งานวิจัยด�านอาหารและการท�องเที่ยว 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

1) ยังไม�พิจารณาโครงการ 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด�านอาหารและการท�องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ 2,850,000.00 38,324.00 1.34 2,811,676.00

1) การเข�าร�วมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร5และ

เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6(RUCA: The 6th Regional Undergraduate Conference on Agricultural Science 

and Technology) (6208000006)

121,800.00                0.00 0.00 121,800.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การเข�าร�วมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�านวิทยาศาสตร5และ

เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 (208104040121)

121,800.00                0.00 0.00 121,800.00

2) พัฒนาทักษะวิชาการด�านการท�องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการแข�งขัน (6237000002) 41,600.00                  31,524.00 75.78 10,076.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ทักษะวิชาการด�านการท�องเที่ยวเพื่อการแข�งขัน 1 (208104020121) 25,360.00                  18,190.00 71.73 7,170.00

    - ทักษะวิชาการด�านการโรงแรมเพื่อการแข�งขัน 2 (208104020221) 16,240.00                  13,334.00 82.11 2,906.00

3) โครงการฝDกปฏิบัติการด�านการท�องเที่ยวตามเส�นทางการท�องเที่ยวของกรมการท�องเที่ยว (6237000013) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - เส�นทางพระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญในกรุงเทพมหานคร (208104060121) 4,480.00                   0.00 0.00 4,480.00

    - เส�นทางจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร ลําปาง ลําพูน เชียงใหม� เชียงราย (208104060221) 40,040.00                  0.00 0.00 40,040.00

    - เส�นทางจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี (208104060321) 5,480.00                   0.00 0.00 5,480.00
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4) สานฝ̀นสู�งานบริการในศตวรรษที่ 21 (6237000004) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - สานฝ̀นสู�งานบริการในศตวรรษที่ 21 (208104070121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

5) การแข�งขันทักษะด�านการท�องเที่ยวและโรงแรมในอุตสาหกรรมบริการ (6239000003) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการและดําเนินกิจกรรมการแข�งขัน (208104030121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

6) โครงการฝDกปฏิบัติการเส�นทางท�องเที่ยวตามระเบียบกรมการท�องเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก5อาชีพ 

(6239000007)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการฝDกปฏิบัติการเส�นทางท�องเที่ยวตามระเบียบกรมการท�องเที่ยวเพื่อการรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก5อาชีพ 

(208104080121)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

7) โครงการยังไม�ได�แก�ไขในระบบ 3 D - 4 รายการ 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00

8) พัฒนาทักษะวิชาชีพด�านอาหารระดับชาติและนานาชาติ (6256000034) 357,000.00                0.00 0.00 357,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - สนับสนุนนักศึกษาเข�าร�วมการประกวดแข�งขันทักษะวิชาชีพด�านอาหาร (208104090121) 357,000.00                0.00 0.00 357,000.00

9) การแข�งขันการประกอบอาหารสํารับอาหารไทย และอาหารตะวันตก (6256000035) 211,800.00                0.00 0.00 211,800.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การแข�งขันการประกอบอาหารสํารับอาหารไทย และอาหารตะวันตก (208104100121) 211,800.00                0.00 0.00 211,800.00

10) แลกเปลี่ยนนักศึกษาด�านอาหารคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยในต�างประเทศ (6256000037) 106,700.00                0.00 0.00 106,700.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาด�านอาหารคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยในต�างประเทศ 

(208104110121)

106,700.00                0.00 0.00 106,700.00

11) การแข�งขันทักษะด�านอาหารและโภชนาการ และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพระดับชาติ/นานาชาติ สาขาอาหารและ

โภชนาการประยุกต5 (6263000005)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การแข�งขันทักษะด�านอาหารและโภชนาการ และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพระดับชาติ/นานาชาติ สาขาอาหารและ

โภชนาการประยุกต5 (208104120121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

12) ขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านวิเทศสัมพันธ5 (6289000001) 1,601,100.00             6,800.00 0.42 1,594,300.00 วิเทศสัมพันธ5

    - ขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านวิเทศสัมพันธ5 (208104050121) 1,601,100.00             6,800.00 0.42 1,594,300.00

5 โครงการจัดตั้งศูนย-ความเปCนเลิศด�านอาหารและการท�องเที่ยว 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

1) โครงการจัดตั้งศูนย5ทดสอบฝVมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (6256000033) 400,000.00                0.00 0.00 400,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมการตรวจประเมินการจัดตั้งศูนย5ทดสอบมาตรฐานฝVมือแรงงาน ตามกําหนดของสํานักมาตรฐาน กรมพัฒนา

ฝVมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (208105010121)

400,000.00                0.00 0.00 400,000.00
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6 โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

1) การปรับปรุงอาคารเพชรน้ําหนึ่ง (6239000004) 800,000.00                0.00 0.00 800,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการการปรับปรุงอาคารเพชรน้ําหนึ่ง (208106010132) 800,000.00                0.00 0.00 800,000.00

ยุทธศาสตร-ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 20,000,000.00 1,984,638.26 9.92 18,015,361.74

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR             1,540,000.00 14,885.36 0.97 1,525,114.64

1) ปรับปรุงหลักสูตรครูเป[นเลิศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และพลศึกษา  (4 ปV) (6201000008) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

    - ปรับปรุงหลักสูตรครูเป[นเลิศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และพลศึกษา  (4 ปV) (208201200121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

2) การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2563 (6201000023) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2563 (208201210121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

3) พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (6201000035) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะครุศาสตร5

    - หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (208201220121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

4) ปรับปรุงระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสู�การขึ้นทะเบียนTQR (6208000045) 110,000.00                0.00 0.00 110,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การทบทวนและวิพากษ5หลักสูตรให�สอดคล�องกับนโยบายไทยแลนด5 4.0หลักสูตร (208201230121) 62,900.00                  0.00 0.00 62,900.00

    - การจัดทํารูปเล�มหลักสูตรที่ได�รับการปรับปรุง (208201230221) 47,100.00                  0.00 0.00 47,100.00

5) พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต5และอิเล็กทรอนิกส5อัจฉริยะ (6214000015) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนต5และอิเล็กทรอนิกส5อัจฉริยะ (208201240121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

6) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR (คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

(6214000024)

60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - การขอรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และ สภาวิชาชีพ (วิศวกรและสภาปนิก) (208201250121) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00

7) ปรับปรุงหลักสูตรสถาป`ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป`ตยกรรมภายใน (6222000005) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ5หลักสูตรสถาป`ตยกรรม  ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป`ตยกรรมภายใน 

(ปรับปรุง พ.ศ.2562) (208201260121)

40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

8) การประบปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (6226000002) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจรรมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) (208201270121) 9,650.00                   0.00 0.00 9,650.00

    - กิจกรรมวิพากษ5หลักสูตร (208201270221) 20,350.00                  0.00 0.00 20,350.00
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9) หลักสูตรครูคุณภาพเป[นเลิศ สาขาวิชาภาษาไทย (6227000002) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การจัดทําหลักสูตรครุศาสตร5บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (208201280121) 3,000.00                   0.00 0.00 3,000.00

    - การวิพากษ5 (208201280221) 27,000.00                  0.00 0.00 27,000.00

    - การจัดทําเล�มหลักสูตร เสนอต�อที่ประชุม (208201280321) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

10) ปรับปรุงหลักสูตรนาฏดุริยางคศาสตร5 (6230000004) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การสํารวจความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต นักศึกษาปVสุดท�าย และบัณฑิตที่จบการศึกษา ในเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค5 (208201290121)

9,000.00                   0.00 0.00 9,000.00

    - การจัดทําหลักสูตรครุศาสตร5บัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร5 (ปรับปรุง พ.ศ.2563) (208201290221) 3,000.00                   0.00 0.00 3,000.00

    - การวิพากษ5 (208201290321) 21,000.00                  0.00 0.00 21,000.00

    - การจัดทําเล�มหลักสูตร เสนอต�อที่ประชุม (208201290421) 7,000.00                   0.00 0.00 7,000.00

11) ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร5และสารสนเทศศาสตร5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (6233000001) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร5และสารสนเทศศาสตร5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (208201300121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

12) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (6235000004) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจรรมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) (208201310121) 11,750.00                  0.00 0.00 11,750.00

    - กิจกรรมวิพากษ5หลักสูตร (208201310221) 18,250.00                  0.00 0.00 18,250.00

13) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการท�องเที่ยวและการโรงแรมให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR (6237000010) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการท�องเที่ยวและการโรงแรมให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR (208201320121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

14) จัดทําหลักสูตรศาสตร5กษัตริย5เพื่อการพัฒนา (6242000003) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - จัดทําหลักสูตรศาสตร5กษัตริย5เพื่อการพัฒนา (208201330121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

15) การพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการเป[นผู�ประกอบการยุคใหม�และธุรกิจแฟรนไซส5 (6244000009) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาหลักสูตรสาขาการเป[นผู�ประกอบการยุคใหม�และธุรกิจแฟรนไชส5 (208201340121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

16) การพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส5ธุรกิจระหว�างประเทศ (6244000010) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส5ธุรกิจระหว�างประเทศ (208201350121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

17) การพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาตรีสาขากการบริหารธุรกิจ (6249000001) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (208201360121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00
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18) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (6252000001) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (208201370121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

19) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี (6253000004) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี (208201380121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

20) การพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร5 (6254000004) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาหลักสูตรใหม�ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร5 (208201390121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

21) การรับนักศึกษา  ปVการศึกษา  2562 (6256000013) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การรับนักศึกษา  ปVการศึกษา  2562 (208201400121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

22) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานผลการเรียนรู� (6256000014) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานผลการเรียนรู�  ปVการศึกษา  2561 (208201410121) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

23) ประชาสัมพันธ5และแนะแนว  ปVการศึกษา 2562 (6256000015) 90,000.00                  0.00 0.00 90,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ประชาสัมพันธ5และมีส�วนร�วมกับโรงเรียนในช�วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู� (208201420121) 12,000.00                  0.00 0.00 12,000.00

    - ติว ONET และ Science  Contest (208201420221) 37,200.00                  0.00 0.00 37,200.00

    - แนะแนวการศึกษาร�วมกับมหาวิทยาลัย (208201420321) 40,800.00                  0.00 0.00 40,800.00

24) ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (6256000016) 45,000.00                  0.00 0.00 45,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (208201430121) 45,000.00                  0.00 0.00 45,000.00

25) ปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQFและTQR (6266000002) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQR (208201440121) 10,400.00                  0.00 0.00 10,400.00

    - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร5 (208201440221) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

    - พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร5 (208201440321) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

    - SMART Admission แนะแนวศึกษาต�อของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (208201440421) 29,600.00                  0.00 0.00 29,600.00

26) ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 (6275000019) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การประเมินคุณภาพหลักสูตรพ.ศ.2557 (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562) 

(208201160121)

18,100.00                  0.00 0.00 18,100.00

    - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําร�างหลักสุตร พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.

2562) (208201160221)

60,900.00                  0.00 0.00 60,900.00
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    - กิจกรรมสัมมนาความร�วมมือการดําเนินการหลักสูตร พ.ศ. 2562 (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ.2562) (208201160321)

13,000.00                  0.00 0.00 13,000.00

    - กิจกรรมวิพากษ5หลักสูตร และการขอความเห็นชอบหลักสูตร (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ.2562) (208201160521)

8,000.00                   0.00 0.00 8,000.00

27) จัดทําเอกสารแนะนําสาขาวิชาที่เป{ดสอนระดับปริญญาตรี ประจําปVการศึกษา 2562 (6292000017) 150,000.00                0.00 0.00 150,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - จัดทําเอกสารแนะนําสาขาวิชาที่เป{ดสอนระดับปริญญาตรี ประจําปVการศึกษา 2562 (208201170121) 150,000.00                0.00 0.00 150,000.00

28) ประชุมสัมมนาทบทวนการบริหารหลักสูตรแบบกลุ�ม Cluster (6292000022) 190,000.00                14,885.36 7.83 175,114.64 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - ประชุมสัมมนาทบทวนการบริหารหลักสูตรแบบกลุ�ม Cluster (208201460121) 190,000.00                14,885.36                7.83 175,114.64

29) พัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ�านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม  ระยะที่ 2 (6292000030) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - พัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ�านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม ระยะที่ 2 (208201470121) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย-ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ             2,000,000.00 41,725.00 2.09 1,958,275.00

1) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย5คณะครุศาสตร5 (6201000007) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต�อระดับปริญญาเอกของอาจารย5คณะครุศาสตร5 (208202020121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

2) อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลงานวิชาการ เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการของคณาจารย5คณะครุศาสตร5 (6201000039) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะครุศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลงานวิชาการ เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย5คณะครุศาสตร5 (208202030142) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะครุศาสตร5

3) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน (6201000040) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห5แนวทางการจัดการเรียนรู�เพื่อการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร5 

(208202040121)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

4) การพัฒนาเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ (6208000046) 130,000.00                0.00 0.00 130,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ทางวิชาการ/วิชาชีพ (208202050121) 68,100.00                  0.00 0.00 68,100.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - ค�าจ�างเหมาทํารูปเล�มร�างเอกสารทางวิชาการ (208202050221) 61,900.00                  0.00 0.00 61,900.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5) พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส5และ

สาขาวิชาหุ�นยนต5อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ (6214000018)

12,000.00                  0.00 0.00 12,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส5และ

สาขาวิชาหุ�นยนต5อุตสาหกรรมและรับบอัตโนมัติ (208202060121)

12,000.00                  0.00 0.00 12,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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6) พัฒนาสมรรถนะอาจารย5เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(6214000025)

38,000.00                  0.00 0.00 38,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสมรรถนะอาจารย5เพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น (208202070121) 38,000.00                  0.00 0.00 38,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7) พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6216000002) 28,000.00                  0.00 0.00 28,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (208202080121) 28,000.00                  0.00 0.00 28,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8) พัฒนาอาจารย5ด�านการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ|า (6217000007) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาอาจารย5ด�านการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ|า (208202090121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9) พัฒนาอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร5อิเล็กทรอนิกส5 (6218000004) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ (208202100121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10) พัฒนาอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (6219000002) 24,000.00                  0.00 0.00 24,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - เตรียมการเข�าร�วมนําเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการเครือข�ายพลังงานแห�งประเทศไทย 

(208202110121)

24,000.00                  0.00 0.00 24,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11) อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย5สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (6220000007) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย5สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (208202120121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12) พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (6221000007) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (208202130121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13) พัฒนาศักยภาพสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาสถาป`ตยกรรมภายใน (6222000006) 28,000.00                  0.00 0.00 28,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - อบรมและฝDกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร5ช�วยในการออกแบบ เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (208202140121)

28,000.00                  0.00 0.00 28,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการสําหรับอาจารย5คณะมนุษย5ฯด�านการประเมินหลักสูตรและประเมิน

โครงการ (Program Evaluation) (6225000027)

50,000.00                  41,225.00 82.45 8,775.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการสําหรับอาจารย5คณะมนุษย5ฯด�านการประเมินหลักสูตรและ

ประเมินโครงการ (Program Evaluation) (208202010121)

50,000.00                  41,225.00 82.45 8,775.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

15) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ ผศ. / รศ. ของอาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

(6225000005)

100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเข�าสู�ตําแหน�งทาววิชาการของอาจารย5 (208202150121) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5
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16) อบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ด�านเทคนิคการสอน (6225000015) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาบุคลิกภาพอาจารย5 (208202160121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

17) อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสู�การตีพิมพ5ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ 

(6225000019)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสู�การตีพิมพ5ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ

 (208202170121)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

18) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และ

สังคมศาสตร5 (6225000020)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และ

สังคมศาสตร5 (208202180121)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

19) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิคส5สําหรับการเรียนการสอนของคณาจารย5 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

(6225000024)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิคส5สําหรับการเรียนการสอนของคณาจารย5 คณะมนุษยศาสตร5และ

สังคมศาสตร5 (208202190121)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

20) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และ

สังคมศาสตร5 (6225000025)

250,000.00                0.00 0.00 250,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และ

สังคมศาสตร5 (208202200121)

250,000.00                0.00 0.00 250,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

21) การพัฒนาการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ ผศ. /รศ./ศ. ของอาจารย5คณะวิทยาการจัดการ (6244000012) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - จัดกิจกรรมพัฒนาการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ (208202210121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

22) การพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ด�านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (6244000014) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - พัฒนาการเข�าสุ�ตําแหน�งทางวิชาการ (208202220121) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

23) การจัดการความรู�เพื่อการพัฒนาการสอนรายวิชาอาหารหวานยุโรป (6256000010) 39,200.00                  0.00 0.00 39,200.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมการพัฒนาการจัดการความรู� รายวิชา อาหารหวานยุโรป Knowledge Management (208202230121) 39,200.00                  0.00 0.00 39,200.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

24) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ (6256000011) 70,600.00                  0.00 0.00 70,600.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ (208202240121) 70,600.00                  0.00 0.00 70,600.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

25) พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย5 (6256000012) 180,200.00                500.00 0.28 179,700.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - พัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย5 (208202250121) 180,200.00                500.00 0.28 179,700.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

หนา้ที� 20



งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท) ร�อยละ คงเหลือ หน�วยงานยุทธศาสตร-/โครงการ/กิจกรรม

26) พัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ (6266000003) 140,000.00                0.00 0.00 140,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กิจกรรมพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย5เพื่อไปสู�ตําแหน�งวิชาการ (208202260121) 75,000.00                  0.00 0.00 75,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - การเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝVมือแรงงานแห�งชาติรองรับการเป[นประชาคมอาเซียน (208202260221) 65,000.00                  0.00 0.00 65,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

27) โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ (6275000011) 230,000.00                0.00 0.00 230,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - พัฒนาวิชาการเพื่อสร�างสมรรถนะเชิงวิชาชีพฯและการจัดการเรียนรู� (โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ) (208202270121)

95,420.00                  0.00 0.00 95,420.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - สร�างความแข็งแกร�งทางวิชาการ (โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ) 

(208202270221)

110,110.00                0.00 0.00 110,110.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การจัดระบบสนับสนุนวิชาการเพื่อสร�างสมรรถนะเชิงวิชาชีพฯ ความแข็งแกร�งเชิงวิชาการ และการจัดการเรียนรู� 

(โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย5ให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ) (208202270321)

24,470.00                  0.00 0.00 24,470.00 คณะพยาบาลศาสตร5

9 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของอาจารย-และบุคลากร                250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

1) พัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของอาจารย5และบุคลากร (6243000003)                 185,400.00 0.00 0.00 185,400.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของอาจารย5และบุคลากร (TOEIC) (208203010121)                 185,400.00 0.00 0.00 185,400.00

2) พัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของอาจารย5และบุคลากร (6243000004)                   64,600.00 0.00 0.00 64,600.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - จัดหาสื่อการเรียนรู�เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (208203020121)                   64,600.00 0.00 0.00 64,600.00

10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 3,500,000.00 175,792.00 5.02 3,324,208.00

1) พัฒนาทักษะการแข�งขันทางวิชาการของนักศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.จ.น.ก.  ปV

การศึกษา  2562 (6201000002)

60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะครุศาสตร5

    - พัฒนาทักษะการแข�งขันทางวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย (208204010121) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00

2) พัฒนาทักษะกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยสู�การแข�งขันระดับชาติ (6201000005) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะครุศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทย (208204020121) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00

3) การเสริมสร�างศักยภาพด�านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (6201000006) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การเสริมสร�างศักยภาพในศตวรรษที่ 21 ด�านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (208204030121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

4) การพัฒนาทักษะการเรียนรู�ทางกระบวนการคิดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (6201000020) 24,000.00                  0.00 0.00 24,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนาทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (208204040121) 24,000.00                  0.00 0.00 24,000.00
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5) การเตรียมความพร�อมก�อนเข�าเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (6201000021) 16,000.00                  0.00 0.00 16,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การเตรียมความพร�อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (208204050121) 16,000.00                  0.00 0.00 16,000.00

6) อบรมทักษะด�านระบบความปลอดภัยของอาหาร (FSSC 22000) (6208000022) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - อบรมทักษะด�านระบบความปลอดภัยของอาหาร (FSSC 22000) (208204060121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

7) พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (6208000047) 200,000.00                8,376.00 4.19 191,624.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - พัฒนาทักษะวิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (208204070121) 200,000.00                8,376.00 4.19 191,624.00

8) การแข�งขันทักษะทางวิชาการในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 และทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. (คณะวิศวกรรมศาสตร5และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (6214000029)

120,000.00                47,168.00 39.31 72,832.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - การแข�งขันทักษะทางวิชาการในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (208204080121) 120,000.00                47,168.00 39.31 72,832.00

9) อบรมและฝDกปฏิบัติการด�านงานวิศวกรรม (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (6216000009) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - อบรมและฝDกปฏิบัติการด�านงานวิศวกรรม (208204090121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

10) พัฒนาทักษะความสามารถช�างไฟฟ|าภายในอาคาร (6217000005) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาทักษะความสามารถช�างไฟฟ|าภายในอาคาร (208204100121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

11) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด�านวิศวกรรม (6219000007) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด�านวิศวกรรม (208204110121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

12) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมไฟไนต5เอลิเมนต5) 

(6220000008)

21,100.00                  0.00 0.00 21,100.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมไฟไนต5เอลิ

เมนต5) (208204120121)

21,100.00                  0.00 0.00 21,100.00

13) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมทักษะด�านการ

ทํางานวิจัย) (6220000009)

8,900.00                   0.00 0.00 8,900.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในศตวรรษที่ 21 (อบรมทักษะด�าน

การทํางานวิจัย) (208204130121)

8,900.00                   0.00 0.00 8,900.00

14) พัฒนาความเข�มแข็งทางวิชาการด�านระบบการออกแบบฐานข�อมูล ของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร (6221000009)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาความเข�มแข็งทางวิชาการด�านระบบการออกแบบฐานข�อมูล ของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ

การสื่อสาร (208204140121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

15) พัฒนาทักษะด�านความคิดสร�างสรรค5นวัตกรรม เพื่อการออกแบบงาน สาขาวิชาสถาป`ตยกรรมภายใน (6222000008) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรค5ทางวิชาการ และวิชาชีพสถาป`ตยกรรมภายใน (208204150121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00
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16) แข�งขันทักษะวิชาการในระดับชาติ นานาชาติ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 (6225000007) 927,675.00                55,700.00 6.00 871,975.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - แข�งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. (208204160121) 702,675.00                55,700.00 7.93 646,975.00

    - แข�งขันทักษะวิชาการระดับชาติ นานาชาติ (208204160221) 225,000.00                0.00 0.00 225,000.00

17) พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร�อมสู�โลกอาชีพ (6225000028) 72,325.00                  0.00 0.00 72,325.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาทักษะการเขียนตอบข�อสอบอัตนัย (208204170121) 27,950.00                  0.00 0.00 27,950.00

    - เตรียมความพร�อมในการสมัครงาน (208204170221) 32,150.00                  0.00 0.00 32,150.00

    - อบรมใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร5เพื่อใช�ในการทํางาน (Power Point ,Excel) (208204170321) 8,150.00                   0.00 0.00 8,150.00

    - พัฒนาทักษะการพูดในโอกาสต�างๆ (208204170421) 4,075.00                   0.00 0.00 4,075.00

18) กิจกรรมสร�างแรงบันดาลใจการใช�ภาษาอังกฤษ (6244000007) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - กิจกรรมการสร�างแรงบันดาลใจในการใช�ภาษาอังกฤษในชีวิต (208204180121) 11,600.00                  0.00 0.00 11,600.00

    - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยการใช�บทบาทสมมติ (208204180221) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานอย�างสร�างสรรค5 (อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 19,800.00                  0.00 0.00 19,800.00

    - การอบรมเชิงปฏิบัติการสร�างสรรค5 resume และการสัมภาษณ5งานเป[นภาษาอังกฤษ (208204180421) 13,600.00                  0.00 0.00 13,600.00

19) พัฒนาทักษะทางวิชาการด�านบริหารธุรกิจและการจัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ5 ปV 2562 

(6244000011)

150,000.00                0.00 0.00 150,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - พัฒนาทักษะทางวิชาการด�านบริหารธุรกิจและการจัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ5 ปV 2562 

(208204190121)

150,000.00                0.00 0.00 150,000.00

20) พัฒนาทักษะวิชาการ และการแข�งขันทักษะการตลาดระดับชาติ (6248000002) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - อบรมเตรียมความพร�อม (208204200121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - ส�งนักศึกษาแข�งขันระดับชาติ (208204200221) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

21) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใให�พร�อมทํางานด�านวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (6249000002) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด�านบริหารธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (208204210121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

22) การแข�งขันทักษะการประกวดผลงานนวัตกรรม  เพื่อเทคโนโลยีป|องกันประเทศ  ปV  2561 (6252000002) 30,000.00                  17,048.00 56.83 12,952.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - อบรมเตรียมความพร�อมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป|องกันประเทศ  ปV  2561 (208204220121) 19,780.00                  6,893.00 34.85 12,887.00

    - การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป|องกันประเทศ  ปV 2561 (208204220221) 10,220.00                  10,155.00 99.36 65.00
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23) การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร5ด�วยการใช�  Bootstrap (6252000003) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การอบรมการพัฒนาเว็บไซต5ด�วย  Bootstrap (208204230121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

24) การพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสาขาบัญชี (6253000001) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - อบรมความรู�บัญชีเบื้องต�นและภาษาอังกฤษสําหรับวิชาบัญชีเพื่อเตรียมความพร�อมนักศึกษาใหม�สาขาบัญชี 

(208204240121)

8,000.00                   0.00 0.00 8,000.00

    - การเรียนรู�เชิงปฏิบติการการสร�างนักบัญชีคุณภาพรุ�นใหม� (208204240221) 12,000.00                  0.00 0.00 12,000.00

25) การพัฒนาทักษะทางวิชาการและการแข�งขันทักษะการบัญชีระดับชาติ (6253000002) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - เตรียมความพร�อมเพื่อเข�าแข�งขันการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานด�านบัญชี SmartBiz (208204250121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - เตรียมความพร�อมทักษะนักศึกษาบัญชี เรื่อง การทําบัญชีการภาษีอากร และการสอบบัญชี (208204250221) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - แข�งขันการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานด�านบัญชีและกิจกรรมตอบคําถามทางบัญชีระดับชาติ (208204250321) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

26) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด�านนิเทศศาสตร5 (6254000002) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - จัดอบรมพัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรค5และผลิตชิ้นงานเพื่อเผยแพร� (208204260121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

27) การแข�งขันทักษะวิชาการทางด�านนิเทศศาสตร5ระดับชาติและนานาชาติ (6254000003) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - จัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตงานเพื่อการประกวดแข�งขันในระดับชาติและนานาชาติ (208204270121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

28) PBRU  Master Chef (6256000017) 30,000.00                  21,500.00 71.67 8,500.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรม PBRU Master  Chef (208204280121) 30,000.00                  21,500.00 71.67 8,500.00

29) เตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา ปVการศึกษา 2562 (6256000018) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - เตรียมความพร�อมนักศึกษา  ปVการศึกษา  2562 (208204290121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

30) สัปดาห5วิทยาศาสตร5   ประจําปV 2562 (6256000019) 250,000.00                0.00 0.00 250,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - สัปดาห5วิทยาศาสตร5  ประจําปV  2562 (208204300121) 250,000.00                0.00 0.00 250,000.00

31) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (6266000005) 220,000.00                0.00 0.00 220,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมการแข�งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. (208204310121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว�างประเทศ (208204310221) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมเพื่อการแข�งขันทักษะวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (208204310321) 150,000.00                0.00 0.00 150,000.00
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งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท) ร�อยละ คงเหลือ หน�วยงานยุทธศาสตร-/โครงการ/กิจกรรม

32) การแข�งขันตอบคําถามวิทยาศาสตร5สุขภาพและกายวิภาคศาสตร5 ระดับชาติ (6273000027) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - กิจกรรมแข�งขันการตอบป`ญหากายวิภาคศาสตร5 และตอบคําถามวิทยาศาสตร5สุขภาพ (208204320121) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

33) โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21 (6273000035) 120,000.00                0.00 0.00 120,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การสัมมนาร�วมสถานประกอบการเพื่อเรียนรู�การทํางาน (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน 

วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21) (208204330121)

23,700.00                  0.00 0.00 23,700.00

    - งานรับหมวกขีดเข็มและเสื้อกาว5นเพื่อเลื่อนชั้นปV (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและ

สู�ศตวรรษที่ 21) (208204330221)

50,200.00                  0.00 0.00 50,200.00

    - การเสริมสร�างศักยภาพนักศึกษาทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21  (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อม

ทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21) (208204330321)

19,200.00                  0.00 0.00 19,200.00

    - การป`จฉิมนิเทศ (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21) 

(208204330421)

26,900.00                  0.00 0.00 26,900.00

34) การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ5 (6292000021) 500,000.00                26,000.00 5.20 474,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก.) สัมพันธ5 (208204340152) 500,000.00                26,000.00 5.20 474,000.00

35) โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (6292000025) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ5เพื่อท�องถิ่นไทย (208204350152) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00

11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ-และคุณลักษณะที่พึงประสงค- 1,500,000.00 5,000.00 0.33 1,495,000.00

1) พัฒนาอัตลักษณ5ความซื่อสัตย5  มีวินัย  ใฝbเรียนรู�  การมีจิตอาสา แก�นักศึกษาคณะครุศาสตร5 (6201000012) 120,000.00                0.00 0.00 120,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมเสริมพลังใจด�วยธรรมะ (208205010121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - กิจกรรมค�ายพัฒนาอัตลักษณ5นักศึกษาครุศาสตร5 (208205010221) 60,080.00                  0.00 0.00 60,080.00

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมในการทํางานให�แก�ศิษย5เก�า-ศิษย5ป`จจุบัน (208205010321) 17,900.00                  0.00 0.00 17,900.00

    - กิจกรรมปรับบุคลิกภาพนักศึกษาใหม�เพื่อก�าวสู�ความเป[นครู (208205010421) 12,020.00                  0.00 0.00 12,020.00

    - กิจกรรมการให�คําปรึกษาและดูแลนักศึกษาคณะครุศาสตร5 (208205010521) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

2) การพัฒนานักศึกษาเกษตรให�มีอัตลักษณ5ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค5 (6208000001) 120,000.00                0.00 0.00 120,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเกษตรสร�างสรรค5ตามตามรอยพ�อ แบบพอเพียง (208205020121) 98,000.00                  0.00 0.00 98,000.00

    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแอปพลิเคชันเกษตรกรรุ�นใหม�บนสมาร5ทโฟน (208205020221) 4,000.00                   0.00 0.00 4,000.00

    - กิจกรรมที่ 3รณรงค5การแต�งกายให�ถูกระเบียบ การไม�สูบบุหรี่ในตึก การจอดรถในบริเวณที่คณะฯจัดให� และสวม

หมวกนิรภัย (208205020321)

10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - กิจกรรมที่ 4 แทงหยวกถวายเทียนพรรษา (208205020421) 8,000.00                   0.00 0.00 8,000.00
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งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท) ร�อยละ คงเหลือ หน�วยงานยุทธศาสตร-/โครงการ/กิจกรรม

3) สร�างอัตลักษณ5 มีวินัย ใฝbเรียนรู� มีจิตอาสา ตามคุณลักษณะบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6214000004 120,000.00                0.00 0.00 120,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�และพิธีบายศรีสู�ขวัญคณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (208205030121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

    - ส�งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร�อมของนักศึกษาทางด�านวิศวกรรมศาสตร5  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ในศตวรรษที่ 21 (208205030221)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

    - ป`จฉิมนิเทศและเสริมสร�างอัตลักษณ5ด�านบุคลิกภาพการทํางานอย�างมืออาชีพ ในยุคไทยแลนด5 4.0 (208205030321) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - ปลูกฝ̀งและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (208205030421) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ต�างสถาบัน เพื่อพัฒนาอัตลักษณ5 ในศตวรรษที่ 21 (208205030521) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

4) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ลูกมนุษย5 เป[นคนดี มีวินัย ใฝbเรียนรู� (6225000018) 300,000.00                0.00 0.00 300,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� (208205040121) 41,000.00                  0.00 0.00 41,000.00

    - บายศรีสู�ขวัญ (208205040221) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาด�วยวงจร PDCA (208205040321) 12,000.00                  0.00 0.00 12,000.00

    - การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ “รู�เท�าทันสื่อ ยุค Digital คิดก�อนแชร5” (208205040421) 12,000.00                  0.00 0.00 12,000.00

    - พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ไตรสิขา:ศีล สมาธิ ป`ญญา) (208205040521) 13,200.00                  0.00 0.00 13,200.00

    - สานสัมพันธ5นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 (208205040621) 16,800.00                  0.00 0.00 16,800.00

    - ส�งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย5ฯ) (208205040721) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย พิพิธภัณฑ5สกุลช�างเมืองเพชร (208205040821) 110,000.00                0.00 0.00 110,000.00

    - ค�นหาต�นแบบคณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 (208205040921) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

    - “เตรียมความพร�อมสอบข�าราชการภาค ก.” (208205041021) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - “ดนตรีในสวน และตลาดนัดกิจกรรม” (208205041121) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - ส�งเสริมศิลปวัมนธรรมและประเพณีไทย (208205041221) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

5) สร�างอัตลักษณ5และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค5 (6244000003) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - โครงการการเสริมสร�างต�นแบบความดี ฉันไม�โกง I dont cheat (208205050121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - โครงการแต�งกายดีศรีวิทยาการจัดการ MS’Freshy Smart (208205050221) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - โครงการเสริมสร�างทักษะการเป[นผู�นําแก�นักศึกษา  MS Leadership (208205050321) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00
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    - โครงการเสริมสร�างบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการเสริมสร�างภาพลักษณ5น�องใหม� MS’ Freshy Smart 

(208205050421)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช�างเมืองเพชรงานปูนป`�น (208205050521) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

    - โครงการสานสัมพันธ5ศิษย5เก�าจากน�องสู�บัณฑิตมืออาชีพ (208205050621) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

    - โครงการการพัฒนาระบบการให�คําปรึกษาแก�นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (208205050721) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

6) เสริมสร�างอัตลักษณ5คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี ซื่อสัตย5 มีวินัย ใฝbเรียนรู� สู�จิตสาธารณะ (6256000005) 120,000.00                0.00 0.00 120,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (208205060121) 35,000.00                  0.00 0.00 35,000.00

    - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (208205060221) 14,000.00                  0.00 0.00 14,000.00

    - กิจกรรมการอบรมและรณรงค5ด�านมารยาทและการแต�งกายที่ถูกต�อง (208205060321) 23,600.00                  0.00 0.00 23,600.00

    - กิจกรรมการสร�างความพร�อมด�านครุศาสตรบัณฑิต จากการเรียนรู�และปฏิบัติงานจริงในสถาบันการศึกษาของรัฐ 

(208205060421)

29,600.00                  0.00 0.00 29,600.00

    - การสร�างความพร�อมด�านวิทยาศาสตรบัณฑิต จากการเรียนรู�และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริง 

(208205060521)

17,800.00                  0.00 0.00 17,800.00

7) การพัฒนาอัตลักษณ5คณะ “ซื่อสัตย5 มีวินัย ใฝbเรียนรู� ก�าวสู�มืออาชีพ (6266000028) 120,000.00                5,000.00 4.17 115,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กิจกรรมสร�างอัตลักษณ5นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (208205070121) 40,000.00                  5,000.00                  12.50 35,000.00

    - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (208205070221) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

    - กิจกรรมเตรียมความพร�อมสู�การทํางาน (ป`จฉิมนิเทศ) (208205070321) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

8) โครงการพัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะที่พึงประสงค5 คณะพยาบาลศาสตร5ประจําปVการศึกษา 2561 (6273000003) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - พัฒนาความเอื้ออาทรโดยการบริจาคโลหิต (โครงการพัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะที่พึงประสงค5) (208205080121) 5,300.00                   0.00 0.00 5,300.00

    - ใฝbเรียนรู�เตรียมความพร�อมทางวิชาการ (โครงการพัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะที่พึงประสงค5) (208205080221) 51,200.00                  0.00 0.00 51,200.00

    - เข�าค�ายฝDกความมีระเบียบวินัย (โครงการพัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะที่พึงประสงค5) (208205080321) 43,500.00                  0.00 0.00 43,500.00

9) สร�างอัตลักษณ5และคุณลักษณ5บัณฑิตที่พึงประสงค5ตาม TOF (6290000004) 300,000.00                0.00 0.00 300,000.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - สร�างอัตลักษณ5และคุณลักษณ5บัณฑิตที่พึงประสงค5ตาม TOF (208205090142) 300,000.00                0.00 0.00 300,000.00

12 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 6,500,000.00 1,651,255.90 25.40 4,848,744.10

1) เสริมสร�างสุขภาวะของนักศึกษาครุศาสตร5 (6201000011) 180,000.00                150,000.00 83.33 30,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมสนับสนุนให�นักศึกษาคณะครุศาสตร5เข�าร�วมกีฬาดอนขังใหญ� (208206010121) 150,000.00                150,000.00              100.00 0.00

    - กิจกรรมบายศรีสู�ขวัญ (208206010221) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00
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    - กิจกรรมรู�ทันเรื่องเพศ (208206010321) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (208206010421) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

2) กีฬาดอนขังใหญ�เกมส5 (6208000003) 150,000.00                141,999.00 94.67 8,001.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - กีฬาดอนขังใหญ�เกมส5 (208206020121) 150,000.00                141,999.00              94.67 8,001.00

3) การประกวดชุดรีไซเคิล Green Agri Fashion (โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา) (6208000004) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การประกวดชุดรีไซเคิล Green Agri Fashion (โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา) (208206030121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

4) สร�างเสริมสุขภาวะที่ดีแก�นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6214000002) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (208206040121) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - EnTech Smart Student and Music Challenge 4.0 (208206040221) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - กีฬาวิศวกรรมสัมพันธ5 (208206040321) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - เข�าร�วมกีฬาระหว�างคณะดอนขังใหญ� ครั้งที่ 32 ประจําปV 2561 (208206040421) 150,000.00                0.00 0.00 150,000.00

5) กีฬาระหว�างคณะครั้งที่ 32 ดอนขังใหญ�เกมส5 (6225000009) 160,000.00                158,382.45 98.99 1,617.55 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กีฬาระหว�างคณะครั้งที่ 32 ดอนขังใหญ�เกมส5 (208206050121) 160,000.00                158,382.45 98.99 1,617.55

6) พัฒนาผู�นําสโมร5สรนักศึกษา (6225000016) 90,000.00                  158,382.45 175.98 -68,382.45 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนานักศึกษาต�นแบบคุณธรรมตามศาสตร5พระราชา” (208206060121) 90,000.00                  158,382.45 175.98 -68,382.45

7) พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (6244000004) 220,000.00                150,000.00 68.18 70,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - โครงการพัฒนาสุขภาวะด�านสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ดอนขังใหญ�เกมส5 ครั้งที่ 32 (208206070121) 150,000.00                150,000.00 100.00 0.00

    - โครงการเสริมสร�างทักษะชีวิตการรู�เท�าทันสื่อศตวรรษที่ 21 MS Media Literacy 21 (208206070221) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�คณะวิทยาการจัดการ (208206070321) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - โครงการค�ายพุทธบุตรอุ�นไอไตรสิกขา (208206070421) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

8) พัฒนาสุขภาวะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (6256000004) 210,000.00                150,000.00 71.43 60,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมสนับสนุนการแข�งขันกีฬาดอนขังใหญ� (208206080121) 150,000.00                150,000.00 100.00 0.00

    - การแข�งขันกีฬาภายในคณะ ลูกวิทย5เกมส5 (208206080221) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

    - เสริมสร�างบัณฑิตให�มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (208206080321) 35,000.00                  0.00 0.00 35,000.00

9) พัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา (6266000001) 180,000.00                150,000.00 83.33 30,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - สมาธิและการใคร�ครวญชีวิต (208206120121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

    - กีฬาดอนขังใหญ� (208206120221) 150,000.00                150,000.00 100.00 0.00
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10) โครงการแข�งขันกีฬาดอนขังใหญ� คณะพยาบาลศาสตร5ประจําปVการศึกษา 2561 (6273000002) 180,000.00                101,000.00 56.11 79,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - กิจกรรมโครงการแข�งขันกีฬาดอนขังใหญ� คณะพยาบาลศาสตร5ประจําปVการศึกษา 2561 (208206090121) 180,000.00                101,000.00 56.11 79,000.00

11) บริการดูแลสุขภาพของนักศึกษา (6273000024) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - จัดซื้อวัสดุที่เป[นยาและเวชภัณฑ5 (208206100121) 78,300.00                  0.00 0.00 78,300.00

    - จัดซื้อครุภัณฑ5 (208206100231) 11,700.00                  0.00 0.00 11,700.00

    - บํารุงรักษาซ�อมแซม เครื่องปรับอากาศ (208206100321) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

12) โครงการ การจัดการแข�งขันกีฬาระหว�างคณะ ครั้งที่ 32 “ดอนขังใหญ�เกมส5” (6290000008) 499,990.00                491,492.00 98.30 8,498.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - โครงการ การจัดการแข�งขันกีฬาระหว�างคณะ ครั้งที่ 32 “ดอนขังใหญ�เกมส5” (208206110121) 499,990.00                491,492.00 98.30 8,498.00

13) การเข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง (6290000009) 1,145,320.00             0.00 0.00 1,145,320.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - การเข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง (208206130121) 1,145,320.00             0.00 0.00 1,145,320.00

14) การจัดการแข�งขันกีฬาดาบไทยชิงแชมป�ประเทศไทย ประจําปV 2561 “PBRU 2018” (6290000011) 36,785.00                  0.00 0.00 36,785.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - การจัดการแข�งขันกีฬาดาบไทยชิงแชมป�ประเทศไทย ประจําปV 2561 “PBRU 2018” (208206140121) 36,785.00                  0.00 0.00 36,785.00

15) การเข�าร�วมการแข�งขัน เอไอเอส ฟุตซอล เอฟเอคัพ ประจําปV 2561 “AIS Futsal F.A.Cup 2018” (6290000012) 23,650.00                  0.00 0.00 23,650.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - การเข�าร�วมการแข�งขัน เอไอเอส ฟุตซอล เอฟเอคัพ ประจําปV 2561 “AIS Futsal F.A.Cup 2018” (208206150121) 23,650.00                  0.00 0.00 23,650.00

16) เข�าร�วมการแข�งขันและเป[นเจ�าภาพจัดแข�งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย “FUTSAL LEAGUE DIVISION 1” 

ประจําปV 2561 (6290000013)

54,260.00                  0.00 0.00 54,260.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - เข�าร�วมการแข�งขันและเป[นเจ�าภาพจัดแข�งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย “FUTSAL LEAGUE DIVISION 1”

 ประจําปV 2561 (208206160121)

54,260.00                  0.00 0.00 54,260.00

17) เข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส5” รอบมหกรรม (6290000014) 1,776,040.00             0.00 0.00 1,776,040.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - เข�าร�วมการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส5” รอบมหกรรม 

(208206170121)

1,776,040.00             0.00 0.00 1,776,040.00

18) ยังไม�ได�กรอกในระบบ 3 D 1,263,955.00 0.00 0.00 1,263,955.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - 1,263,955.00             0.00 0.00 1,263,955.00

13 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของนักศึกษา 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

1) พัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของนักศึกษา (6243000001) 58,000.00                  0.00 0.00 58,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - เตรียมความพร�อมด�านภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาใหม� ปV 2562 (208207010121) 58,000.00                  0.00 0.00 58,000.00
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2) พัฒนาทักษะภาษาต�างประเทศของนักศึกษา (CEFR) (6243000002) 192,000.00                0.00 0.00 192,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR (208207020121) 192,000.00                0.00 0.00 192,000.00

14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตร-พระราชา 1,000,000.00 80,000.00 8.00 920,000.00

1) ครุศาสตร5อาสา  ตามรอยพระราชา  พัฒนาชุมชน (6201000010) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะครุศาสตร5

    - ครุศาสตร5อาสา  ตามรอยพระราชา  พัฒนาชุมชน (208208070121) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00

2) คุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตร5พระราชา (6208000005) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - คุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตร5พระราชา (208208080121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

3) สร�างภาวะผู�นําและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด�วยศาสตร5พระราชา คณะวิศวกรรมศาสตร5และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6214000001)

70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - สร�างภาวะผู�นําและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด�วยศาสตร5พระราชา คณะวิศวกรรมศาสตร5และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (208208090121)

70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00

4) จิตอาสา “ตามรอยพ�อ ด�วยศาสตร5พระราชา” (6225000017) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมจิตอาสาทําตามพ�อสอน “ค�ายพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อน�อง” โรงเรียนบ�านปbาเด็ง (โรงเรียนกอง

ทุนการศึกษารุ�น 1) (208208100121)

80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00

    - กิจกรรมจิตอาสาทําตามพ�อสอน “ค�ายพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อน�อง” โรงเรียนบ�านหุบกระพง (208208100221) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00

    - “วัยเก�า Out Door รักษ5สิ่งแวดล�อม” (208208100321) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

5) วิทยาการจัดการน�อมใจจิตอาสาด�วยศาสตร5พระราชา (6244000002) 130,000.00                0.00 0.00 130,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - โครงการจิตอาสาตามรอยศาสตร5พระราชา   MS   Volunteer Spirit (208208110121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

    - โครงการค�ายจิตอาสาแบ�งสุขให�น�อง (208208110221) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

    - โครงการประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืสานตามรอยศาสตร5พระราชา (208208110321) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

6) จิตอาสาเพื่อพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร5พระราชา (6256000006) 80,000.00                  80,000.00 100.00 0.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - จิตอาสาเพื่อพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตร5พระราชา (208208060121) 80,000.00                  80,000.00 100.00 0.00

7) ค�ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชน ตามศาสตร5พระราชา (6266000007) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - ค�ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชนตามศาสตร5พระราชา (208208120121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00
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8) ส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร5 และให�นักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร5เห็นคุณค�าของวิชาชีพ (6273000036)

60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การเตรียมความรู�ด�านประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสร

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร5) (208208130121)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

    - การส�งเสริมครอบครัวคุณธรรม  (โครงการส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะ

พยาบาลศาสตร5) (208208130221)

40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

9) ก�าวเพื่อความดี ด�วยศาสตร5พระราชา (6290000003) 300,000.00                0.00 0.00 300,000.00 กองพัฒนานักศึกษา

    - ก�าวเพื่อความดี ตามศาสตร5พระราชา (208208140142) 300,000.00                0.00 0.00 300,000.00

15 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการ

และเครือข�าย

2,000,000.00 15,980.00 0.80 1,984,020.00

1) โครงการการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิด ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) (6201000004) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะครุศาสตร5

    - โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด�วยการสร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) (208209060121 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

2) การพัฒนาทักษะองค5ความรู�ของนักศึกษาคณะครุศาสตร5ร�วมกับโรงเรียนฝDกประสบการณ5วิชาชีพครู (6201000027) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะครุศาสตร5

    - อบรมให�ความรู�กับนักศึกษาฝDกประสบการณ5และบุคลากรในโรงเรียนกองทุน,โรงเรียนเครือข�ายการฝDกประสบการณ5

วิชาชีพครู (208209070121)

100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

3) การพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรค5ของนักเรียนโดยใช�กระบวนการ PDCA โรงเรียนบ�านปbาเด็ง ( 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร�างสรรค5โดยใช�กระบวนการ PDCC (208209080121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

4) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย 150,000.00                0.00 0.00 150,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การจัดกิจกรรมการแข�งขันการตอบป`ญหาทางวิชาการด�านการเกษตรในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (208209090121) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - การจัดแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (208209090221) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการบูรณาการร�วมกับสถานประกอบการ (208209090321) 140,000.00                0.00 0.00 140,000.00

5) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติการและสร�างความร�วมมือกับเครือข�าย คณะ

วิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6214000030)

40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติการและสร�างความร�วมมือกับเครือข�าย คณะ

วิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (208209100121)

40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

6) ศึกษาดูงานและพัฒนาความร�วมมือกับสถานประกอบการด�านเทคโนโลยีการผลิตของนักศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - กิจกรรมศึกษาดูงานร�วมกับสถานประกอบการด�านเทคโนโลยีการผลิต (208209110121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00
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7) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากโครงงานวิจัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (6216000010) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากโครงงานวิจัย (208209120121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

8) ความร�วมมือทางด�านวิชาการกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ|า 

(6217000004)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ความร�วมมือทางด�านวิชาการกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ|า 

(208209130121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

9) พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (6219000008) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (208209140121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

10) MOU ร�วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศึกษาดูงานสถานประกอบการ) (6220000010) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - MOU ร�วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ศึกษาดูงานสถานประกอบการ) (208209150121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

11) ศึกษาดูงาน และพัฒนาความร�วมมือการเรียนรู�ร�วมกับบริษัท แคล-คอมพ5 อีเล็คโทรนิคส5 (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท

ด�านการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ (6221000004)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ศึกษาดูงาน และพัฒนาความร�วมมือการเรียนรู�ร�วมกับบริษัท แคล-คอมพ5 อีเล็คโทรนิคส5 (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทด�านการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ (208209160121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

12) ความร�วมมือกับสถานประกอบการเพื่อดําเนินการสหกิจศึกษาสาขาวิชาสถาป`ตยกรรมภายใน บริษัท ควอลิตี้ คอน

สตรัคชั่นโฮม จํากัด (6222000009)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ความร�วมมือกับสถานประกอบการเพื่อดําเนินการสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถาป`ตยกรรมภายใน บริษัทควอลิตี้ คอน

สตรัคชั่นโฮม จํากัด (208209170121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

13) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู�จากการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

(6225000026)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู�จากการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย5คณะมนุษยศาสตร5และ

สังคมศาสตร5 (208209180121)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

14) กิจกรรมสร�างเครือข�าย MOU กับสถานศึกษาด�วยกิจกรรมภาษาอังกฤษ (6226000003) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมสร�างเครือข�าย MOU กับสถานศึกษาด�วยกิจกรรมภาษาอังกฤษ (208209190121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

15) การบูรณาการค�ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กับ STEM Education (6226000004) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมสร�างเครือข�าย MOU กับสถานศึกษาด�วยกิจกรรมภาษาอังกฤษ (208209200121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00
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16) Active Learning สาขาวิชาภาษาไทย (6227000003) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การจัดกิจกรรม Active Learning สาขาวิชาภาษาไทย (208209210121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

17) STEM Education สาขาวิชาภาษาไทย (6227000004) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - STEM Education สาขาวิชาภาษาไทย (208209220121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

18) การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการด�านการเรียนการสอนทางศิลปศึกษา (6228000002) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการด�านการเรียนการสอนทางศิลปศึกษา (208209230121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

19) ค�ายพัฒนาสื่อศิลปะสร�างสรรค5ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน 

(6228000003)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ค�ายพัฒนาสื่อศิลปะสร�างสรรค5ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน

 (208209240121)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

20) การฝDกปฏิบัติการเรียนรู�และกระบวนการเก็บข�อมูลทางประวัติศาสตร5 (6229000002) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การฝDกปฏิบัติการเรียนรู�และกระบวนการเก็บข�อมูลทางประวัติศาสตร5 (208209250121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

21) การสอนสังคมศึกษาตามแนว STEM Education (6229000003) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การสอนสังคมศึกษาตามแนว STEM Education (208209260121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

22) ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการ ก�าวย�างตามรอยพ�อของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการ

ต�อเนื่อง) (6229000004)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการ ก�าวย�างตามรอยพ�อของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการ

ต�อเนื่อง) (208209270121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

23) โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านดนตรีและนาฏศิลป�กับโรงเรียนหนองหญ�าปล�องวิทยา (MOU) (กิจกรรม Active 

Learning) (6230000005)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านดนตรีและนาฏศิลป� กับโรงเรียนหนองหญ�าปล�องวิทยา (MOU) (กิจกรรม Active 

Learning (208209280121)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

24) การเพิ่มพูนทักษะทางดุริยางคศิลป�ไทยร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย (6230000006) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเพิ่มพูนทักษะทางดุริยางคศิลป�ไทยร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย (208209290121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

25) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลสําหรับนักศึกษา ด�วย STEM Edu (6230000007) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลสําหรับนักศึกษา ด�วย STEM Edu (208209300121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00
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26) การเพิ่มพูนทักษะทางนาฏศิลป�ไทยร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย  (นาฏยการแสดง) (6230000008) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเพิ่มพูนทักษะทางนาฏศิลป�ไทยร�วมกับสถานประกอบการและเครือข�าย  (นาฏยการแสดง) (208209310121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

27) การเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย Active 

Learning (6232000003)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย 

(208209320121)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

28) การเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย MOU 

(6232000004)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การประชุมจัดทํา  MOU  การเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�ายการ

เรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย (208209330121)

18,915.00                  0.00 0.00 18,915.00

    - การประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน MOU การปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการ 

(208209330221)

11,085.00                  0.00 0.00 11,085.00

29) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5และบรรณารักษศาสตร5ร�วมกับห�องสมุดประชาชน (6233000002) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5และบรรณารักษ (208209340121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5และบรรณารักษศาสตร5 ครั้งที่ 2 (208209340221) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

30) ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัท แคล-คอมพ5 อีเล็คโทรนิคส5 (ประเทศไทย) จํากัด อ.เขาย�อย จ.เพชรบุรี (6234000002) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัท แคล-คอมพ5 อีเล็คโทรนิคส5 (ประเทศไทย) จํากัด อ.เขาย�อย จ.เพชรบุรี 

(208209350121)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

31) ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัท P&A International Law และโรงแรมบาบาบีช คลับ หัวหิน จ.ประจวบฯ 

(6235000002)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัท P&A International Law และโรงแรมบาบาบีช คลับ หัวหิน จ.ประจวบฯ 

(208209360121)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

32) การบูรณาการค�ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กับ STEM Education (6235000003) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การบูรณาการค�ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กับ STEM Education (208209370121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00
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33) การกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต (6237000011) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับโรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต (208209380121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

34) การออกแบบเอกลักษณ5ลายพิมพ5ผ�าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ5 จังหวัดเพชรบุรี ด�วยการจัดการเรียนรู�ตามแนวทาง Active 

Learning (6238000002)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การออกแบบเอกลักษณ5ลายพิมพ5ผ�าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ5 จังหวัดเพชรบุรี ด�วยการจัดการเรียนรู�ตามแนวทาง Active

 Learning (208209390121)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

35) การบูรณาการค�ายศิลปะและการออกแบบ (Art Camp) กับ STEM Education (6238000003) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การบูรณาการค�ายศิลปะและการออกแบบ (Art Camp) กับ STEM Education (208209400121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

36) การจัดการเรียนรู�(ด�านนวัตศิลป�ไทย) โดยปฏิบัติงานจริงร�วมกับเครือข�ายศูนย5ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศของ

อาจารย5และนักศึกษาศิลปะและการออกแบบ (6238000004)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การจัดการเรียนรู�(ด�านนวัตศิลป�ไทย) โดยปฏิบัติงานจริงร�วมกับเครือข�ายศูนย5ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศของ

อาจารย5และนักศึกษาศิลปะและการออกแบบ (208209410121)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

37) การเรียนรู�จากการปฏิบัติด�านกฎหมาย (6240000002) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเรียนรู�จากการปฏิบัติด�านกฎหมาย (208209420121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

38) โครงการพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชนหนองจอก อําเภอท�ายาง กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (work Integrated Learning

 : WIL) (6241000003)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การทํา MOU กับธนาคารพัฒนาขนาดกลางและขนาดย�อม สาขาจังหวัดเพชรบุรี (208209430121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

39) การส�งเสริมการเรียนรู�จากปฎิบัติงานของหน�วยงานคลังของปกครองส�วนท�องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (6241000004) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ปฏิบัติการแผนที่ภาษีในพื้นที่ (208209440121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

40) การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการร�วมกับชุมชน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (6242000004) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการร�วมกับชุมชน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (208209450121) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

41)
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและ

เครือข�าย ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและบริการระหว�างประเทศ (สองภาษา) (6239000012)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและ

เครือข�าย (208209620121)

20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

42) การเตรียมความพร�อมและการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร�ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต (6244000013)

23,850.00                  0.00 0.00 23,850.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ5เผยแพร� (208209460121) 16,350.00                  0.00 0.00 16,350.00

    - เตรียมความพร�อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (208209460221) 7,500.00                   0.00 0.00 7,500.00
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43) ความร�วมมือด�านวิชาการและฝDกประสบการณ5วิชาชีพกับบริษัท Amphitheatre เวทีกลางแจ�งซิเคด�ามาร5เก็ต สาขานิเทศ

ศาสตร5 (6244000015)

15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - ความร�วมมือด�านวิชาการและ ฝDกประสบการณ5วิชาชีพกับบริษัท Amphitheatre เวทีกลางแจ�งซิเคด�ามาร5เก็ต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร5 (208209470121)

15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

44) ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัทกังวานโพลีเอสเตอร จํากัด ของแขนงวิชาการจัดการ (6246000001) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - ความร�วมมือด�านวิชาการกับบริษัทกังวานโพลีเอสเตอร5 จํากัด ของแขนงวิชาการจัดการ (208209480121) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

45) ความร�วมมือด�านวิชาการกับการท�าเรือแห�งประเทศไทย ท�าเรือแหลมฉบัง (6246000002) 12,500.00                  0.00 0.00 12,500.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - ความร�วมมือด�านวิชาการกับการท�าเรือแห�งประเทศไทย ท�าเรือแหลมฉบัง (208209490121) 12,500.00                  0.00 0.00 12,500.00

46) ความร�วมมือด�านวิชาการและฝDกประสบการณ5วิชาชีพกับโรบินสันไลฟ�สไตล5ของแขนงวิชาการตลาด (6248000001) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - อบรมให�ความรู�และฝDกปฏิบัติจริง (208209500121) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

47) กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning (6249000003) 78,650.00                  0.00 0.00 78,650.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (208209510121) 78,650.00                  0.00 0.00 78,650.00

48) การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด�านคอมพิวเตอร5  สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  ร�วมกับสถาน

ประกอบการ (6252000004)

20,000.00                  7,990.00 39.95 12,010.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - ศึกษาเรียนรู�เชิงปฏิบัติการจากสมาคมป`ญญาประดิษฐ5ประเทศไทย (208209040121) 10,000.00                  7,990.00                  79.90 2,010.00

    - กิจกรรม  MOU บริษัท ดีทรัช  จํากัด (208209040221) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

49) การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อมัลติมิเดียและการตัดต�อสื่อมัลติมิเดีย  โดยใช�โปรแกรมทางคอมพิวเตอร5 

(6252000005)

30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - อบรมการออกแบบและสร�างสื่อมัลติมีเดียโดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร5 (208209520121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

50) MOU ร�วมกับสถานประกอบการและกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning (6253000003) 60,000.00                  7,990.00 13.32 52,010.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - MOU ร�วมกับสถานประกอบการ (208209530121) 10,000.00                  7,990.00                  79.90 2,010.00

    - กิจกรรมเรียนรู�จากสถานประกอบการจริงของนักศึกษา (208209530221) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการจัดทําบัญชีโดยใช�โปรแกรม Excel (208209530321) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - ฝDกปฏิบัติการกรอกแบบประเมินภาษีผ�านระบบอินเทอร5เน็ต (208209530421) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - ก�าวทันมาตรฐานการบัญชี (208209530521) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการ การบัญชีโรงแรม (208209530621) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00
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51) การเรียนรู�เชิงปฏิบัติการเขียนบทและผลิตรายการวิทยุโทรทัศน5  สาขาวิชานิเทศศาสตร5 (6254000001) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - กิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถานีโทรทัศน5ไทยทีวีช�อง 3 (208209540121) 13,000.00                  0.00 0.00 13,000.00

    - กิจกรรมฝDกปฏิบัติการการเขียนบทรายการโทรทัศน5และการผลิตรายการโทรทัศน5 (208209540221) 13,600.00                  0.00 0.00 13,600.00

    - กิจกรรมเสวนาเต็มเติมแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ5 (208209540321) 3,400.00                   0.00 0.00 3,400.00

52) ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการทางชีววิทยาทางทะเลร�วมกับอุทยานแห�งชาติหมู�เกาะชุมพร (6259000003) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ค�ายปฏิบัติการเรียนรู�วิชาการทางชีววิทยาทางทะเลร�วมกับอุทยานแห�งชาติหมู�เกาะชุมพร (208209550121) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00

53) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างเครือข�ายความร�วมมือร�วมกับสถาน

ประกอบการและเครือข�าย (6260000004)

55,000.00                  0.00 0.00 55,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการสู�การเรียนการสอนและงานวิจัย (208209560121) 55,000.00                  0.00 0.00 55,000.00

54) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติร�วมกับสหกรณ5โคนมหนองโพราชบุรีและบริษัทผลิตไฟฟ|า

ราชบุรีโฮลดิ้งของนักศึกษาและอาจารย5สาขาวิชาเคมี (6261000002)

45,000.00                  0.00 0.00 45,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การศึกษาดูงานของนักศึกษาอาจารย5สาขาวิชาเคมี (208209570121) 45,000.00                  0.00 0.00 45,000.00

55) ความร�วมมือด�านวิชาการและฝDกประสบการณ5วิชาชีพด�านอาหารและโภชนาการประยุกต5ร�วมกับสถานประกอบการ 

(6263000007)

50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การศึกษาดูงานด�านการบริการอาหารผู�ปbวยในโรงพยาบาล (208209580121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - การเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการที่มีการทําความตกลง (MOU) ด�านวิชาการมาบรรยายและปฏิบัติในรายวิชา

ของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต5 (208209580221)

37,200.00                  0.00 0.00 37,200.00

    - พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร�วมกับสถานประกอบการที่มีการทําความตกลง (MOU) (208209580321) 2,800.00                   0.00 0.00 2,800.00

56) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นผู�เรียนเป[นสําคัญร�วมกับสถานประกอบการบ�านเดือนขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี 

(6264000004)

10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ศึกษากระบวนการผลิตขนมหม�อแกงของบ�านเดือนขนมไทย (208209590121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

57) ความร�วมมือทางวิชาการและสหกิจนักศึกษากับสถานประกอบการ เช�น บริษัท Infinite สมุทรปราการ (6266000019) 160,000.00                0.00 0.00 160,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กิจกรรมความร�วมมือทางวิชาการและสหกิจนักศึกษากับสถานประกอบการ (208209600121) 59,600.00                  0.00 0.00 59,600.00

    - กิจกรรมอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษา (208209600221) 48,000.00                  0.00 0.00 48,000.00

    - กิจกรรมส�งอาจารย5ประจําสถานประกอบการ (208209600321) 52,400.00                  0.00 0.00 52,400.00
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58) โครงการเตรียมความพร�อมสู�สมาชิกวิชาชีพ (6273000033) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - ทบทวนความรู�เตรียมความพร�อมการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ฯ (โครงการเตรียมความพร�อมสู�สมาชิก

วิชาชีพ) (208209050221)

100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

59) นวัตกรรมทางการแพทย5แผนไทย (6277000014) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - กิจกรรมนวัตกรรมทางการแพทย5แผนไทย (208209610121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

16 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน- 1,460,000.00 0.00 0.00 1,460,000.00

1) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนดิจิทัลออนไลน5 (6201000029) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนาระบบการเรียนการสอนดิจิทัลออนไลน5 (208210010121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

2) ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 (6208000049) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 (208210020121) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00

3) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส5และหุ�นยนต5อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 

(6214000016)

10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส5และหุ�นยนต5อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 

(208210030121)

10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

4) ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6214000031) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (208210040121) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

5) การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6216000003) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ทําสื่อการสอนออนไลน5/สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส5/เอกสารประกอบการสอนออนไลน5 (208210050121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

6) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ|า (6217000003) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ|า (208210060121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

7) ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (6219000009) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (208210070121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

8) ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (6221000002) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (208210080121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

9) ปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 สาขาวิชาสถาป`ตยกรรมภายใน (6222000007) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - อบรมความรู�เชิงปฏิบัติการทางด�านคอมพิวเตอร5 โปรแกรม  MOODEL เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5 

(208210090121)

10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00
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10) วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน5 (6225000006) 160,000.00                0.00 0.00 160,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน5 (208210100121) 160,000.00                0.00 0.00 160,000.00

11) การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน5ของอาจารย5คณะวิทยาการจัดการ (6244000021) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน5ของอาจารย5คณะวิทยาการจัดการ (208210110121) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

12) การพัฒนาทักษะการสร�างสื่อการสอนออนไลน5 (6256000007) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - เข�าร�วมกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีการศึกษาหรือสื่อการสอน (208210120121) 17,600.00                  0.00 0.00 17,600.00

    - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะฯ (208210120221) 82,400.00                  0.00 0.00 82,400.00

13) โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน5และการแข�งทักษะวิชาการงานอาเซียนสัมพันธ5 (6266000011) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - จัดทําระบบการเรียนการสอนออนไลน5 (208210130121) 45,000.00                  0.00 0.00 45,000.00

    - การแข�งทักษะวิชาการงานอาเซียนสัมพันธ5 (208210130221) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

14) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล (6273000020) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การจัดทําสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล (208210140121) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00

15) จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6292000014) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (208210150152) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00

16) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน5 (6292000027) 360,000.00                0.00 0.00 360,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน5 (208210160153) 360,000.00                0.00 0.00 360,000.00

17) พัฒนาสื่อการเรียนรู�อิเล็กทรอนิกส5 (62A2000004) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - ระบบการจัดเก็บและเผยแพร�สื่อการเรียนรู�อิเล็กทรอนิกส5 (208210180121) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00

ยุทธศาสตร-ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 3,000,000.00 113,000.00 3.77 2,887,000.00

17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ และทักษะในศตวรรษที่ 21 1,500,000.00 113,000.00 7.53 1,387,000.00

1) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร�อมในการทํางานของนักศึกษาครู (6201000009) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

    - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร�อมในการทํางานของนักศึกษาครู (208301370121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

2) กิจกรรมการพัฒนาความคิดสร�างสรรค5นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา (6201000013) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมการพัฒนาความคิดสร�างสรรค5นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา (208301380121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

3) กิจกรรมการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร5และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร5 (6201000014) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร5และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร5 (208301390121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00
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4) อบรมเชิงปฏิบัติการความคิดสร�างสรรค5 และนวัตกรรมด�วยศิลปะและงานประดิษฐ5 (6201000016) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะครุศาสตร5

    - อบรมนักศึกษาส�งเสริมความคิดสร�างสรรค5และนวัตกรรมด�วยศิลปะและงานประดิษฐ5 (208301400121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

5) การอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ   ขั้นความรู�เบื้องต�น (เพิ่มเติมขั้นความรู�ทั่วไป) (6201000018) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ   ขั้นความรู�เบื้องต�น (เพิ่มเติมขั้นความรู�ทั่วไป) (208301410121) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00

6) ติวสอบบรรจุครู นักศึกษาชั้นปV 5 (13 วิชา) (6201000019) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะครุศาสตร5

    - ติวสอบบรรจุครู นักศึกษาชั้นปV 5 (13 วิชา) (208301420121) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00

7) พัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ�านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม (6201000036) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะครุศาสตร5

    - พัฒนาอัตลักษณ5และคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ�านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม (208301430121) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

8) “การพัฒนาสมรรถนะครูเกษตรให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21” (6208000059) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อแข�งขันระดับชาติหรือนาชาติ (208301440121) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - โครงการประกวดชื้นงานความคิดสร�างสรรค5 (208301440221) 5,000.00                   0.00 0.00 5,000.00

    - การติวสอบภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเกษตรเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (208301440321) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - การฝDกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาเทคนิคการสอนเกษตรในศตวรรษที่ 21 (208301440421) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

    - ค�ายครูเกษตรจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (208301440521) 40,000.00                  0.00 0.00 40,000.00

9) การอบรม TOEIC แบบเข�ม สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (6226000005) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - . กิจกรรมทดสอบก�อนเรียน และหลังเรียน (208301450121) 2,000.00                   0.00 0.00 2,000.00

    - กิจกรรมอบรมTOEIC แบบเข�ม สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (208301450221) 78,000.00                  0.00 0.00 78,000.00

10) พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร5สําหรับนักศึกษาครูภาษาไทย (6227000005) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร5 (208301460121) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00

11) การประกวดสร�างสรรค5ผลงานศิลปะ (6228000004) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การประกวดสร�างสรรค5ผลงานศิลปะ (208301470121) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00

12) ค�ายครูอาสาพัฒนา “การสอนและผลิตสื่อการเรียนรู�” นักศึกษาวิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

(6229000005)

80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ค�ายครูอาสาพัฒนา “การสอนและผลิตสื่อการเรียนรู�” นักศึกษาวิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

(208301480121)

80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00
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13) การแข�งขันมหกรรมนาฏกรรมนานาชาติ ชิงถ�วยพระราชทาน 2561 (การแข�งขัน Freestyle Danceและระบําของท�าน

ผู�หญิงแผ�ว สนิทวงศ5เสนี) (6230000002)

80,000.00                  80,000.00 100.00 0.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การแข�งขันมหกรรมนาฏกรรมนานาชาติ ชิงถ�วยพระราชทาน 2561 (การแข�งขัน Freestyle Danceและระบําของ

ท�านผู�หญิงแผ�ว สนิทวงศ5เสนี) (208301010121)

80,000.00                  80,000.00 100.00 0.00

14) ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด�านวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (6256000009) 90,000.00                  17,500.00 19.44 72,500.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - กิจกรรมส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (208301490121) 90,000.00                  17,500.00 19.44 72,500.00

15) ทักษะการใช� ICT สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (6256000020) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ทักษะการใช� ICT สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (208301500121) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00

16) ค�ายอาสาสําหรับนักศึกษาครูคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (6256000021) 54,500.00                  0.00 0.00 54,500.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ค�ายอาสาสําหรับนักศึกษาครูคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (208301510121) 54,500.00                  0.00 0.00 54,500.00

17) เตรียมความพร�อมก�อนสอบบรรจุครูและเทคนิคการสอบสัมภาษณ5 (6256000022) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ทบทวนความรู�วิชาเอก (208301520121) 30,190.00                  0.00 0.00 30,190.00

    - การเตรียมความพร�อมในการสอบบรรจุและเทคนิคการสอบสัมภาษณ5 (208301520221) 19,810.00                  0.00 0.00 19,810.00

18) การแข�งขันทักษะการสอนเป[นภาษาอังกฤษ (6256000023) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ทักษะการสอนเป[นภาษาอังกฤษ (208301530121) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

19) พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด�วยกิจกรรม STEM ศึกษาให�แก�นักศึกษาสาขาเคมี (6261000003) 15,500.00                  15,500.00 100.00 0.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด�วยกิจกรรม STEM ศึกษาให�กับนักศึกษาฝDกสอนสาขาเคมี (208301540121) 15,500.00                  15,500.00 100.00 0.00

20) ค�ายปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร�างความเป[นครูของนักศึกษาชั้นปVที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ค�ายปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร�างความเป[นครูของนักศึกษาชั้นปVที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

21) การพัฒนาสื่อและบทความวิชาการทางการศึกษานักศึกษาคอมพิวเตอร5 (6268000002) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - การพัฒนาสื่อและบทความวิชาการทางการศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร5 (208301550121) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00

18 โครงการพัฒนาอาจารย-เปCนอาจารย-ต�นแบบด�านการศึกษา 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

1) พัฒนาอาจารย5ต�นแบบด�านสื่อออนไลน5 กลุ�มหลักสูตรครุศาสตร5บัณฑิตด�วยกระบวนการ PLC  ครูของครู (6201000037) 300,000.00                0.00 0.00 300,000.00 คณะครุศาสตร5

    - พัฒนาอาจารย5ต�นแบบด�านสื่อออนไลน5 กลุ�มหลักสูตรครุศาสตร5บัณฑิตด�วยกระบวนการ PLC  ครูของครู 

(208302010121)

300,000.00                0.00 0.00 300,000.00
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19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่น 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

1) การพัฒนากระบวนการฝDกประสบการณ5วิชาชีพครู  ปVการศึกษา  2562 (6201000003) 162,000.00                0.00 0.00 162,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนากระบวนการฝDกประสบการณ5วิชาชีพครู  ปVการศึกษา  2562 (208303010121) 162,000.00                0.00 0.00 162,000.00

2) พัฒนาองค5ความรู�ของครูปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี  สู�การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง (6201000024) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมการพัฒนาองค5ความรู�ของครูปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี  สู�การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง (208303020121) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00

3) กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่นของครูพล

ศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (6201000025)

26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่นของ

ครูพลศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (208303030121)

26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00

4) การพัฒนาทักษะการสอนเกษตรแบบSTEMให�นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร5)” โดยการปฏิบัติจริง

ร�วมกับโรงเรียน (6208000060)

26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - กิจกรรม“การพัฒนาทักษะการสอนเกษตรแบบ STEM ให�นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร5)” โดย

การปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียน (208303040121)

26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00

5) แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝDกประสบการณ5สอนระหว�างประเทศ (PBRU SEA-Teacher 2018-2019) (6226000006) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝDกประสบการณ5สอนระหว�างประเทศ (208303050121) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00

6) ยกระดับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) วิชาภาษาไทย (6227000006) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - ยกระดับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) วิชาภาษาไทย (208303060121) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00

7) การสร�างความร�วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนวัดนาพรหม (มนมหาวิริยาคาร) และโรงเรียนเครือข�ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู�

จากการปฏิบัติจริง (6228000005)

26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมอบรมให�ความรู�ด�านการสอนศิลปะและการผลิตสื่อศิลปะ (208303070121) 12,800.00                  0.00 0.00 12,800.00

    - กิจกรรมสื่อศิลปะสร�างสรรค5 (208303070221) 13,200.00                  0.00 0.00 13,200.00

8) สังคมวิชาการ (6229000006) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - สังคมวิชาการ (208303080121) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00
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9) วิพิธทัศนนาฏยการแสดง (6230000009) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - วิพิธทัศนนาฏยการแสดง (208303090121) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00

10) ค�ายวิทยาศาสตร5 – คณิตศาสตร5 พัฒนาโรงเรียน (6256000024) 57,300.00                  0.00 0.00 57,300.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ค�ายวิทยาศาสตร5 – คณิตศาสตร5เพื่อพัฒนาโรงเรียน (208303100121) 57,300.00                  0.00 0.00 57,300.00

11) เตรียมความพร�อมก�อนฝDกประสบการณ5วิชาชีพ (6256000025) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝDกประสบการณ5วิชาชีพครู (208303110121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

12) ค�ายวิทยาศาสตร5บูรณาการสะเต็ม (6260000005) 16,700.00                  0.00 0.00 16,700.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - ค�ายวิทยาศาสตร5บูรณาการสะเต็ม (208303120121) 16,700.00                  0.00 0.00 16,700.00

13) กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (6268000004) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กระบวนการเรียนรู�จากการปฏิบัติด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (208303130121) 26,000.00                  0.00 0.00 26,000.00

20 โครงการศูนย-พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท�องถิ่นโดยใช�โรงเรียนเปCนฐาน 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

1) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช�สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน (6225000029) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช�สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

(208304010121)

70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00

2) การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (6265000002) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (208304020121) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00

3) กระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการทางการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (6268000003) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - กระบวนการพัฒนาผลงานบริการวิชาการทางการศึกษาด�วยกระบวนการปฏิบัติแบบงานวิจัย (208304030121) 60,000.00                  0.00 0.00 60,000.00

21 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให�เปCนศูนย-ฝOกปฏิบัติการและการวิจัยเปCนต�นแบบให�กับโรงเรียนในท�องถิ่น 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

1) พัฒนาโรงเรียนสาธิตให�เป[นศูนย5ฝDกปฏิบัติการและการวิจัยเป[นต�นแบบให�กับโรงเรียนในท�องถิ่น (62A8000001) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    - พัฒนาโรงเรียนสาธิตให�เป[นศุนย5ฝDกปฏิบัติการและการวิจัยเป[นต�นแบบให�กับโรงเรียนในท�องถิ่น (208305010121) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

22 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

1) กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยสาขาพลศึกษาเพื่อการเรียนการสอน (6201000015) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยสาขาวิชาพลศึกษา (208306010121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

2) กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัยเพื่อการเรียนการสอน (6201000026) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะครุศาสตร5

    - กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัย (208306020121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

3) การอบรม TOEIC แบบเข�ม สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (6226000007) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (208306030121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00
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งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท) ร�อยละ คงเหลือ หน�วยงานยุทธศาสตร-/โครงการ/กิจกรรม

4) การสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิจัยสู�การตีพิมพ5ผลงานวิชาการระดับชาติ (6227000007) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การทํางานวิจัยทางด�านการเรียนการสอนภาษาไทย (208306040121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

5) การเผยแพร�ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ (6228000006) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - กิจกรรมอบรมให�ความรู�ด�านการเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ (208306050121) 10,000.00                  0.00 0.00 10,000.00

    - กิจกรรมการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ (208306050221) 15,000.00                  0.00 0.00 15,000.00

6) พัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา (6229000007) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - พัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา (208306060121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

7) การพัฒนาทักษะการเปbาเครื่องลมไม�โดยใช�ชุดกิจกรรม (6230000010) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - การพัฒนาทักษะการเปbาเครื่องลมไม�โดยใช�ชุดกิจกรรม (208306070121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

8) การพัฒนาและสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อการเรียนการสอน (6256000026) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การพัฒนาและสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อการเรียนการสอน (208306080121) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

9) ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน (6268000006) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - ทักษะการพัฒนาผลงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน (208306090121) 25,000.00                  0.00 0.00 25,000.00

23 โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

1) พัฒนาระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (6268000001) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - พัฒนาระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู (208307010121) 84,200.00                  0.00 0.00 84,200.00

    - อบรมการใช�งานระบบฐานข�อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู (208307010221) 15,800.00                  0.00 0.00 15,800.00

ยุทธศาสตร-ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 10,207,600.00 2,538,700.00 24.87 7,668,900.00

24 โครงการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม องค-ความรู� เพื่อใช�ประโยชน-ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสร�างมูลค�าเพิ่ม

เชิงพาณิชย- หรือเศรษฐกิจสร�างสรรค-

600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ
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25 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00

1) พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการพัฒนาข�อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล�งทุนภายนอก 

(6298000009)

700,000.00                0.00 0.00 700,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการพัฒนาข�อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับ

ทุนสนับสนุนจากแหล�งทุนภายนอก (208402010121)

700,000.00                0.00 0.00 700,000.00

26 โครงการพัฒนาศูนย-วิจัยเฉพาะทางและแสวงหาแหล�งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ

27 โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค-ให�ได�รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ

28 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่ม(Value Creation) สู�เชิงพาณิชย- / อุตสาหกรรมหรือ

เศรษฐกิจสร�างสรรค-

6,407,600.00 2,538,700.00 39.62 3,868,900.00

1) โครงการวิจัยทุน วช. 5,207,600.00             2,538,700.00            48.75 2,668,900.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร�างความเข�มแข็งให�กับอุตสาหกรรมเป|าหมาย (104101010144)              1,705,600.00 787,700.00 46.18 917,900.00

    - การวิจัยและนวัตกรรมด�านสังคมในประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตร5ของประเทศ การจัดการและถ�ายทอดองค5ความรู� 

(104201010144)

                797,500.00 398,750.00 50.00 398,750.00

    - การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร�างความเป[นเลิศทางวิชาการ (104301010144) 2,373,500.00             1,186,750.00 50.00 1,186,750.00

    - การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก�ป`ญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทํางานของหน�วยงาน (104302010144)                 331,000.00 165,500.00 50.00 165,500.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 1,200,000.00

29 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร�งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค-ในระดับชาติหรือนานาชาติ 1,500,000.00 35,100.00 2.34 1,464,900.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 1,500,000.00

30 โครงการสนับสนุนงานวิจัย R2R 500,000.00 35,100.00 7.02 464,900.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 500,000.00

ยุทธศาสตร-ที่ 5 การพัฒนาท�องถิ่น 37,326,300.00 35,100.00 0.09 37,291,200.00

31 โครงการยกระดับสินค�าชุมชน OTOP 2,040,000.00 0.00 0.00 2,040,000.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 2,040,000.00 คณะวิทยาการจัดการ
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32 โครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 10,120,000.00 35,100.00 0.35 10,084,900.00

1) การแก�ไขป`ญหาความยากจนด�วยการส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ�าน : การทอผ�า การทําผลิตภัณฑ5จากผ�า

ทอและการทําเครื่องจักสาน ณ บ�านสามเรือน (6225000030)

                337,700.00 0.00 0.00 337,700.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - โครงการแก�ไขป`ญหาความยากจนด�วยการส�งเสริมและพัฒนากลุ�มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ�าน :  การทอผ�า การทํา

ผลิตภัณฑ5จากผ�าทอและการทําเครื่องจักสาน ณ บ�านสามเรือน (108502210155)

                337,700.00 0.00 0.00 337,700.00

2) เวทีรับฟ`งความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดประจวบฯ 

(6244000034)

40,600.00                  17,550.00 43.23 23,050.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - เวทีรับฟ`งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดเพชรบุรี 

(108502180155)

40,600.00                  17,550.00 43.23 23,050.00

3) จัดเก็บข�อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําฐานข�อมูลชุมชน (6244000036) 49,680.00                  0.00 0.00 49,680.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - จัดทําเครื่องมือประเมินสถานะความยากจนและอบรมผู�จัดเก็บข�อมูล (108502220155) 3,800.00                   0.00 0.00 3,800.00

    - จัดเก็บข�อมูลรายครัวเรือน วางแผนดําเนินการโดยกระบวนการมีส�วนร�วม (108502220255) 45,880.00                  0.00 0.00 45,880.00

4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืนตามพระราโชบาย () 356,198.00                355,698.00 99.86 500.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืนตามพระราโชบาย (108502010154) 356,198.00                355,698.00 99.86 500.00

5) เวทีรับฟ`งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดเพชรบุรี 

(6298000017)

58,454.00                  43,713.28 74.78 14,740.72 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - เวทีรับฟ`งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดเพชรบุรี 

(108502170155)

58,454.00                  43,713.28 74.78 14,740.72

6) จัดเก็บข�อมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําฐานข�อมูลชุมชน (6298000031) 137,880.00                0.00 0.00 137,880.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - จัดเก็บข�อมูลรายครัวเรือน (108502190155) 137,880.00                0.00 0.00 137,880.00

7) พัฒนาศักยภาพผู�นําชุมชนด�วยศาสตร5พระราชาเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน (6298000033) 96,000.00                  0.00 0.00 96,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - พัฒนาศักยภาพผู�นําชุมชนด�วยศาสตร5พระราชาเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน (108502200155) 96,000.00                  0.00 0.00 96,000.00

8) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 9,043,488.00

33 โครงการส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่น 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

1) ส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่นจังหวัดเพชรบุรี (6298000018) 1,000,000.00             0.00 0.00 1,000,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ส�งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข�าใจสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่นจังหวัดเพชรบุรี (108503010155) 1,000,000.00             0.00 0.00 1,000,000.00

2) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 1,000,000.00
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34 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู�ด�านการอ�านการเขียนและการคิดวิเคราะห-ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2,040,000.00 0.00 0.00 2,040,000.00

1) กิจกรรมการเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (6201000048) 445,468.00                0.00 0.00 445,468.00 คณะครุศาสตร5

    - การเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (108504010155) 445,468.00                0.00 0.00 445,468.00

2) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 1,594,532.00

35 โครงการพัฒนาความรู� ทักษะด�านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

36 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8,149,200.00 0.00 0.00 8,149,200.00

1) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ

37 โครงการอนุรักษ-พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 3,537,100.00 0.00 0.00 3,537,100.00

1) บริหารจัดการโครงการอนุรักษ5พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (6208000012) 144,000.00                0.00 0.00 144,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - บริหารจัดการโครงการอนุรักษ5พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (108507010155) 62,710.00                  0.00 0.00 62,710.00

    - จัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (108507010255) 81,290.00                  0.00 0.00 81,290.00

2) การใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแป|งเพื่อชะลอการสลายตัวของเนื้อตาลสุกแห�ง (6208000010) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - การใช�กระบวนการรีโทรเกรเดชันของแป|งเพื่อชะลอการสลายตัวของเนื้อตาลสุกแห�ง (108507020155) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00

3) สํารวจความหลากหลายของพันธุ5ปลา ที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝ̀�งจังหวัดเพชรบุรี (6208000011) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - สํารวจความหลากหลายของพันธุ5ปลาที่ได�จากการทําประมงบริเวณชายฝ̀�งจังหวัดเพชรบุรี (108507030155) 41,504.00                  0.00 0.00 41,504.00

    - เผยแพร�ผลการดําเนินงาน (108507030255) 28,496.00                  0.00 0.00 28,496.00

4) ผลของสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ5ในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อน (6208000013) 63,000.00                  0.00 0.00 63,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - ผลของสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ5ในการยืดอายุการเก็บรักษาลูกตาลอ�อน (108507040155) 63,000.00                  0.00 0.00 63,000.00

5) เว็บไซต5ประชาสัมพันธ5โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี (6208000014) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - เว็บไซต5ประชาสัมพันธ5โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี (108507050155) 20,000.00                  0.00 0.00 20,000.00

6) การดูดซับคาร5บอนของตาล จังหวัดเพชรบุรี (6260000007) 11,800.00                  0.00 0.00 11,800.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - การดูดซับคาร5บอนของตาล จังหวัดเพชรบุรี (108507060155) 11,800.00                  0.00 0.00 11,800.00

7) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 3,028,300.00
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38 โครงการผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00

1) ขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6298000021) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - ขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (108508010155) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

2) โครงการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม (6298000022) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - การเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม (108508020155) 200,000.00                0.00 0.00 200,000.00

3) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 800,000.00

39 โครงการตามยุทธศาสตร-ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

1) พัฒนาชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�งพร�าวพัฒนา สู�ชุมชนต�นแบบแห�งการเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อมตามแนวพระราชดําริและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (6298000016)

107,950.00                0.00 0.00 107,950.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - กิจกรรมพัฒนาชุมชนต�นแบบแห�งการเรียนรู�ตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนหัวทุ�ง-ทุ�ง

พร�าวพัฒนา) (108509010155)

107,950.00                0.00 0.00 107,950.00

2) ยังไม�พิจารณาอนุมัติ 692,050.00

40 โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล

1,540,000.00 0.00 0.00 1,540,000.00

1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ประจวบคีรีขันธ5 เขต 1: การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟ{ก (Infographics) โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร5 (6201000041)

176,800.00                0.00 0.00 176,800.00 คณะครุศาสตร5

    - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ประจวบคีรีขันธ5 เขต 1: การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู�ด�วยอินโฟกราฟ{ก (Infographics) โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร5 (108510010155)

176,800.00                0.00 0.00 176,800.00

2) โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข�งขันในระดับสากล (62A8000003)

1,363,200.00             0.00 0.00 1,363,200.00 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    - ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด�านความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข�งขันในระดับสากล (108510020155)

1,363,200.00             0.00 0.00 1,363,200.00

ยุทธศาสตร-ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 12,089,800.00 1,540.00 0.01 12,088,260.00

41 โครงการพัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ 900,000.00               0.00 0.00 900,000.00

1) พัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ (6279000018) 900,000.00                0.00 0.00 900,000.00 กองกลาง

    - พัฒนาผู�บริหารมืออาชีพ (308601180121) 900,000.00                0.00 0.00 900,000.00

42 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 1,389,800.00 1,540.00 0.11 1,388,260.00

1) การจัดการความรู�เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (6279000014) 1,089,800.00             0.00 0.00 1,089,800.00 กองกลาง

    - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด�วยการจัดการความรู� (308602140121) 1,089,800.00             0.00 0.00 1,089,800.00
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2) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข�าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (6279000015) 300,000.00                1,540.00 0.51 298,460.00 กองกลาง

    - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข�าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (308602150121) 300,000.00                1,540.00 0.51 298,460.00

43 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.00

1) จัดการของเสียและคุณภาพน้ําภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6279000003) 1,250,000.00             0.00 0.00 1,250,000.00 กองกลาง

    - จัดการของเสียและคุณภาพน้ําภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (308603010121) 1,250,000.00             0.00 0.00 1,250,000.00

2) การบูรณาการกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อมกับการเรียนการสอนเพื่อการเป[นมหาวิทยาลัยสีเขียว (6279000011) 1,130,000.00             0.00 0.00 1,130,000.00 กองกลาง

    - การบูรณาการกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อมกับการเรียนการสอนเพื่อการเป[นมหาวิทยาลัยสีเขียว (308603020121) 1,130,000.00             0.00 0.00 1,130,000.00

3) การพัฒนาระบบขนส�งไฟฟ|ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6279000019) 1,100,000.00             0.00 0.00 1,100,000.00 กองกลาง

    - ซื้อรถไฟฟ|าขนส�งภายในมหาวิทยาลัย (308603030131) 480,000.00                0.00 0.00 480,000.00

    - มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (308603030221) 620,000.00                0.00 0.00 620,000.00

4) การจัดการและลดการใช�พลังงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6279000020) 820,000.00                0.00 0.00 820,000.00 กองกลาง

    - การจัดการและลดการใช�พลังงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (308603040121) 820,000.00                0.00 0.00 820,000.00

44 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

1) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู�  คณะครุศาสตร5 (6201000044) 90,000.00                  0.00 0.00 90,000.00 คณะครุศาสตร5

    - การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู�เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ระดับคณะครุศาสตร5 

(308604010121)

90,000.00                  0.00 0.00 90,000.00

2) พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตร (6208000039) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ (308604020121) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00

3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(6214000023)

128,000.00                0.00 0.00 128,000.00 คณะวิศวกรรมศาสตร5และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (308604030121) 128,000.00                0.00 0.00 128,000.00

4) พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 (6225000013) 304,000.00                0.00 0.00 304,000.00 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5

    - อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร�อมรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 1 ครั้ง /ระดับคณะ 1 ครั้ง 

(308604040121)

58,800.00                  0.00 0.00 58,800.00

    - ตรวจประเมินระดับหลักสูตร (308604040221) 245,200.00                0.00 0.00 245,200.00
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5) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ 

(6244000006)

90,000.00                  0.00 0.00 90,000.00 คณะวิทยาการจัดการ

    - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (308604050121) 70,500.00                  0.00 0.00 70,500.00

    - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (308604050221) 19,500.00                  0.00 0.00 19,500.00

6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร5ฯ (6256000029) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี

    - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร5ฯ (308604060121) 70,000.00                  0.00 0.00 70,000.00

7) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู� (6266000014) 80,000.00                  0.00 0.00 80,000.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ (308604070121) 71,600.00                  0.00 0.00 71,600.00

    - การให�ความรู�และทักษะด�านประกัน (308604070221) 2,800.00                   0.00 0.00 2,800.00

    - การจัดการความรู�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค 4.0 (308604070321) 5,600.00                   0.00 0.00 5,600.00

8) พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ (6273000017) 58,000.00                  0.00 0.00 58,000.00 คณะพยาบาลศาสตร5

    - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (3 หลักสูตร) (308604080121) 58,000.00                  0.00 0.00 58,000.00

9) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (6292000031) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (308604090121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

10) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (6296000001) 291,500.00                0.00 0.00 291,500.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ปVการศึกษา 2561 (308604100121) 291,500.00                0.00 0.00 291,500.00

11) การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (6296000002) 235,300.00                0.00 0.00 235,300.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปVการศึกษา 2561 (308604110121) 235,300.00                0.00 0.00 235,300.00

12) โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก IQA (6296000003) 233,200.00                0.00 0.00 233,200.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - สัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (308604120121) 233,200.00                0.00 0.00 233,200.00

13) โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนําความรู�ด�านการประกันคุณภาพสู�แนวปฏิบัติที่เป[นเลิศ (Best

 Practice) (6296000004)

250,000.00                0.00 0.00 250,000.00 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - แลกเปลี่ยนเรียนรู�และค�นหาแนวปฏิบัติที่ดี (308604130121) 46,350.00                  0.00 0.00 46,350.00

    - ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) (308604130221) 153,650.00                0.00 0.00 153,650.00

    - แลกเปลี่ยนเรียนรู�การเขียนโครงร�างองค5กร   (OP) (308604130321) 50,000.00                  0.00 0.00 50,000.00

14) โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ (6298000023) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม

    - โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ (308604140121) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00

15) ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการฯ (62A2000009) 30,000.00                  0.00 0.00 30,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ5สํานักฯ (308604150121) 27,600.00                  0.00 0.00 27,600.00
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งบประมาณ (บาท) เบิกจ�าย (บาท) ร�อยละ คงเหลือ หน�วยงานยุทธศาสตร-/โครงการ/กิจกรรม

    - ไปราชการในการร�วมประชุมเครือข�ายฯ (308604150221) 2,400.00                   0.00 0.00 2,400.00

45 โครงการพัฒนาภาพลักษณ-ที่ดีของมหาวิทยาลัย 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

1) พัฒนาระบบการสื่อสารและสร�างภาพลักษณ5ขององค5กร (6279000016) 73,500.00                  0.00 0.00 73,500.00 กองกลาง

    - ระบบวิทยุและโทรทัศน5ภายในมหาวิทยาลัย (บ.กศ.) (208605010621) 73,500.00                  0.00 0.00 73,500.00

2) พัฒนาระบบการสื่อสารและสร�างภาพลักษณ5ขององค5กร (6279000016) 1,213,700.00             0.00 0.00 1,213,700.00 กองกลาง

    - ผลิตสื่อป|ายโฆษณาไวนิลภายนอกมหาวิทยาลัย (308605010121) 209,300.00                0.00 0.00 209,300.00

    - ลงโฆษณาผ�านสื่อมวลชน (308605010221) 642,200.00                0.00 0.00 642,200.00

    - ระบบวิทยุและโทรทัศน5ภายในมหาวิทยาลัย (308605010321) 212,200.00                0.00 0.00 212,200.00

    - PBRU Open House (308605010421) 150,000.00                0.00 0.00 150,000.00

3) พัฒนาระบบการสื่อสารและสร�างภาพลักษณ5ขององค5กร (6279000016) 212,800.00                0.00 0.00 212,800.00 กองกลาง

    - ลงโฆษณาผ�านสื่อมวลชน (ป.โท) (408605010521) 212,800.00                0.00 0.00 212,800.00

46 โครงการพัฒนาด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

1) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (6279000017) 400,000.00                0.00 0.00 400,000.00 กองกลาง

    - พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (408606010121) 400,000.00                0.00 0.00 400,000.00

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (62A5000001) 1,082,000.00             0.00 0.00 1,082,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - จัดหาครุภัณฑ5 (408606020131) 307,200.00                0.00 0.00 307,200.00

    - ค�าติดตั้งขยายระบบเครือข�ายอินเตอร5เน็ต (408606020221) 300,000.00                0.00 0.00 300,000.00

    - ค�า License โปรแกรม Microsoft (408606020321) 474,800.00                0.00 0.00 474,800.00

3) พัฒนาทักษะการใช�ไอซีทีแก�นักศึกษาและบุคลากร (62A5000002) 518,000.00                0.00 0.00 518,000.00 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - ค�าตอบแทนวิทยากร (408606030121) 318,000.00                0.00 0.00 318,000.00

    - ค�าเอกสารประกอบการอบรม (408606030221) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

    - ค�าวัสดุประกอบการอบรม (408606030321) 100,000.00                0.00 0.00 100,000.00

2.3 รายการค�าใช�จ�ายตามแผนงานฉุกเฉิน 6,572,700.00 1,668,616.00 25.39 4,904,084.00

672,040,900.00 115,848,702.82 17.24 556,192,197.18รวมทั้งสิ้น
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ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 52) 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ�ายตามยุทธศาสตร$) 
ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 

 
วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร$ที่ 1 การสร2างความโดดเด�นด2านอาหารและการท�องเที่ยว 
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด2านอาหารและการท�องเที่ยว 
กิจกรรม โครงการเสริมสร2างและพัฒนาวิชาชีพด2านการประกอบอาหาร (คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี) 
  77,300.00   ไม�เป<นไปตามแผนที่วางไว�  

เนื่องจากมีผู�สมัครเข�ารับการอบรม
ไม�เป<นไปตามเป@าหมายที่กําหนด 
และมีการประชาสัมพันธCที่น�อย
เกินไป 

   

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพด2านอาหารและการท�องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ 
กิจกรรม การเข2าร�วมจัดประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด2านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6(RUCA: The 6th Regional 
Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology) (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
1) เพื่อเพื่อเตรียม
ความพร�อมของ
นักศึกษาในการเข�า
ร�วมการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ระดับปริญญาบัณฑิต 
ครั้งที่   

1) จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรคCของ
นักศึกษาระดับ 
เป@าหมาย 10 เรื่อง 
2) จํานวนนักศึกษาและ
อาจารยCที่เข�าร�วม
กิจกรรม 

121,800.00 8,170.00 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรC 
วิทยาเขตสรุาษฏรCธานี เจ�าภาพจัด
งาน การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด�าน
วิทยาศาสตรCและ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 
6(RUCA: The 6th Regional 

      
 
 
 
 
 

 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 53) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

2) เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร�ผลงานวิจยั
หรืองานสร�างสรรคC 
ในด�านอาหารของ
นักศึกษา 

3) ได�รับรางวัลในการ
นําเสนอ 
4) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยCที่
เข�าร�วมกิจกรรม 
5) โครงการแล�วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

Undergraduate Conference 
on Agricultural Science and 
Technology)ได�เชิญประชุมที่ 1 
ไปในวันที่ 22 พ.ย.2561 ชี้แจง
ความคืบหน�าในการจัดงาน และ
เกณฑCการส�งบทความวิจยัของ
นักศึกษา โดยมีการใช�จ�าย
งบประมาณไปแล�ว 8,170 บาท
และกําลังจะดําเนินการประชุม
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กพ.2562 

กิจกรรม การแข�งขันการประกอบอาหารสํารับอาหารไทย และอาหารตะวันตก ( คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  211,800.00   ไม�เป<นไปตามแผนที่วางไว�  

เนื่องจากช�วงเวลาดังกล�าวได�รับ
แจ�งจากทางพัสดุส�วนกลางของ
มหาวิทยาลยั เรื่อง การปรบัปรุง
ห�องปฏิบัติการอาหาร จึงไม�
สามารถจัดกิจกรรมดังกล�าวได� 

   

กิจกรรม จัดตั้งศูนยCทดสอบฝ-มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  400,000.00   ไม�เป<นไปตามแผนที่วางไว�  

เนื่องจากห�องปฏิบัติการอาหารมี
ความพร�อมในการใช�งานบางส�วน

   



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 54) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ยังไม�เต็มพื้นที่ และส�วนที่ขาดอยู�
ระหว�างดําเนินการจัดหา 

ยุทธศาสตร$ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
โครงการที่ 7 การพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR 
กิจกรรม พัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ�นยนตCและอิเล็กทรอนิกสCอัจฉรยิะ (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
เพื่อสร�างหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมหุ�นยนตC
และอิเล็กทรอนิกสC
อัจฉริยะ ทั้งนี้เป<น  
การพัฒนาหลักสูตร
ให�สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตรCการ
พัฒนาประเทศ  

   1) จํานวนหลักสูตร
ใหม�ให�สอดคล�องกับ
นโยบาย Thailand 4.0 
เป@าหมาย 1  หลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 1  
หลักสตูร 
   2) ร�อยละของหลักสูตร
ที่ได�รับการรับรอง
มาตรฐาน TQF เป@าหมาย 
ร�อยละ 100 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 100 
   3) ระยะเวลาตั้งแต�การ
สร�างหลักสูตรจนถึงส�ง
หลักสตูรไปสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป@าหมาย 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 - 

40,000.00 39,902.00     1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
หุ�นยนตCและอิเล็กทรอนิกสC
อัจฉริยะ ได�รับการสร�างหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF)    
    2) คณะวิศวกรรมศาสตรCและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
หลักสตูรที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตรCการพัฒนาประเทศ  

กระบวนการการ
สร�างหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ (TQF) 
และสอดคล�องกับ
นโยบาย Thailand 
4.0  

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 55) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

มกราคม พ.ศ.2562 ผล
การดําเนินงาน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 - 
มกราคม พ.ศ.2562 
   4) ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เป@าหมาย 
จํานวน 40,000 บาท ผล
การดําเนินงาน  จํานวน 
40,000 บาท 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรให�ได�มาตรฐาน TQF และ TQR (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
พัฒนาหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขา
นวัตกรรม
อุตสาหกรรม ให�
สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตรCการ
พัฒนาประเทศ 

 เชิงปริมาณ 
- จํานวนหลักสูตรใหม�
และปรับปรุงให�สอดคล�อง
กับนโยบาย Thailand 
4.0 เป@าหมาย 1 
หลักสตูร ผลการ
ดําเนินงาน สําเร็จจํานวน 
1 หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ   
- ร�อยละของหลักสูตรที่
ได�รับการรับรอง

60,000.00 30,000.00 ได�หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมอุตสาหกรรม 
จํานวน 1 หลักสูตร  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ (TQF) 

      



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 56) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

มาตรฐาน TQF เป@าหมาย 
ร�อยละ 100 ผลการ
ดําเนินงานร�อยละ 100 
เชิงเวลา   
 - ระยะเวลาตั้งแต�การ
ร�างหลักสูตรจนถึงส�ง
หลักสตูรไปสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พฤศจิกายน 
2561 - มกราคม 2562 
ผลการดําเนินงานสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติ
หลักสตูรเมื่อ 21 
มกราคม 2562 

กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรสถาปhตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปhตยกรรมภายใน (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
เพื่อการปรับปรุง
หลักสตูรและวิพากษC
หลักสตูร
สถาปhตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
สถาปhตยกรรมภายใน 
(ปรับปรุง พ.ศ. 

เชิงปริมาณ 
1.) หลักสูตร
สถาปhตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชา
สถาปhตยกรรมภายใน 
เป@าหมาย 1 หลักสูตร ผล
การดําเนินงาน สาขาวิชา

40,000.00 40,000.00 ในการจัดโครงการกิจกรรม การ
ปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษC 
หลักสตูรสถาปhตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปhตยกรรม
ภายใน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) โดยได�รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ

การดําเนินการ
ปรับปรุงและ
วิพากษCหลักสูต
สถาปhตยกรรมศา
สตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
สถาปhตยกรรม

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 57) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

2562) เพื่อให�เป<นไป
ตามข�อกําหนดของ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
และ ผ�านข�อบังคับ
มาตรฐานทางวิชาการ
ในการตรวจสอบ
รับรองคุณวุฒิจาก
สภาสถาปนิก รวมถึง
ให�หลักสตูรมี
มาตรฐานเป<นไปตาม
กรอบ TQR และ 
TQF เพื่อตอบสนอง
นโยบาย การพัฒนา
ประเทศ 

ฯ ได�จดัการปรับปรุง
หลักสตูรและวิพากษC
หลักสตูรสถาปhตยกรรม
ภายใน (ปรับปรุง พ.ศ.
2562) เรียบร�อยแล�ว  
เชิงคุณภาพ 
1.) หลักสูตรที่ได�รับการ
รับรองจาก สกอ. 
เป@าหมาย 1 หลักสูตร ผล
การดําเนินงาน อยู�ใน
ระหว�างการดําเนินการรอ
อนุมัติจาก สกอ. 
เชิงเวลา 
1.) ดําเนินการจัด
กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
กําหนด เป@าหมาย 1 ไตร
มาส ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาฯ ได�จัดกิจกรรม
แล�วเสร็จ ในวันที่ 22 
พ.ย. 61 ตามระยะเวลาที่
กําหนด  

ปรับปรุงและวิพากษCหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ซึ่งจากวิชาได�นําข�อเสนอแนะ และ 
คําแนะนําจากคณะกรรมการมา
ปรับปรุงเล�มหลักสตูรให�มีความ
สมบูรณC และเป<นไปตามมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ มาตรฐานทางวิชาการ
ในการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ
จากสภาสถาปนิก ทั้งนี้ สาขาวิชา
ฯ ได�นําเสนอหลักสตูรดังกล�าว 
และ ได�รับการอนุมัตเิห็นชอบ
หลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ซึ่งสาขาวิชาฯ ได�ส�ง
หลักสตูรเพื่อขอการรับรอง
คุณภาพจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ มาตรฐาน
ทางวิชาการในการตรวจสอบ

ภายใน (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) เพื่อให�
เป<นไปตาม
ข�อกําหนดของ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
และ ผ�านข�อบังคับ
มาตรฐานทาง
วิชาการในการ
ตรวจสอบรับรอง
คุณวุฒิจากสภา
สถาปนิก โดยได�นํา
องคCความรู�และ 
ปhญหาจากการ
ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนจาก
หลักสตูรเดิมมา
พัฒนาปรับปรุงให�มี
ความเหมาะสม
ทันสมัย เพื่อให�เกิด
ประโยชนCต�อ
การศึกษาของ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 58) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

รับรองคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก
ต�อไป 

ผู�เรยีนอย�างสูงสดุ 
รวมทั้งได�ศึกษาถึง
กฎระเบียบ
ข�อบังคับต�าง ๆ ที่
เกี่ยวข�องกับด�าน
วิชาการและวิชาชีพ
มาใช�ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ใหม�ให�มีความ
ถูกต�องสมบูรณCและ
ไม�เกิดปhญหาในภาย
หลังจากการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กิจกรรมรับนักศึกษา ป-การศึกษา 2562 (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  10,000.00   ได�ร�อยละของนักศึกษารับเข�า

เทียบกับแผนการรับนักศึกษา 
เท�ากับร�อยละ 11.55 จํานวน 41 
คน 

   

กิจกรรมประชาสมัพันธCและแนะแนว ป-การศึกษา 2562 (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  52,800.00 12,240.00 ได�ร�อยละของนักศึกษารับเข�า

เทียบกับแผนการรับนักศึกษา 
   



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 59) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

เท�ากับร�อยละ 11.55 จํานวน 41 
คน 

กิจกรรมปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  45,000.00   ได�ดําเนินการวิพากษCหลักสตูร

เรียนบร�อยแล�ว อยู�ระหว�าง
ดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร 

   

กิจกรรมปรับปรุงหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 (คณะพยาบาลศาสตรC) 
1) ปรับปรุงหลักสตูร
สาขาพยาบาลศาสตรC
ให�ได�มาตรฐานคุณวุฒิ
ตามระยะเวลา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานหลักสูตร 
2) สร�างการยอมรับ
การผลิตบัณฑิต
อุดมศึกษา ผ�าน
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ที่
สอดคล�องกับ กรอบ
คุณวุฒิมาตรฐาน
วิชาชีพพยาบาล 
(มคอ.1) พ.ศ.2560 

1) เชิงปริมาณ (หลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
เป@าหมาย 1 หลักสูตร ผล
การดําเนินงาน 1 
หลักสตูร 
2) เชิงคุณภาพ (หลักสตูร
ได�รับการรับรอง
มาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพพยาบาล) 
เป@าหมาย  1 หลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 1 
หลักสตูร 
3) เชิงเวลา เป@าหมาย 
ไตรมาส 4  ผลการ

100,000.00 21,230.00     1) มีข�อมูลเชิงประจักษCที่เป<น
ประโยชนCต�อการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ให�
สอดคล�องกับความต�องการของ
ผู�ใช�และสังคม 
    2) คณะพยาบาลศาสตรC 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี     มี
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่
มีมาตรฐาน วิชาชีพ 2560 
ดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห�งชาติ       ได�อย�าง
ต�อเนื่อง 

    1) ผู�รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน�า
ภาควิชา ผู�บริหาร
รายวิชา  และผู�สอน 
ได�เรียนรู�ร�วมกันใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.2557  
ให�สอดคล�องตาม
เกณฑCกรอบคุณวุฒิ
หลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่
ปรับเปลีย่น 

  มีการปรับเปลี่ยน
ผู�บริหารและ
ผู�รับผิดชอบเดมิ  
คณะกรรมการใหม�
ที่เข�ามารับผิดชอบ
เหลือเวลาจํากัด  ใน
การดําเนินการให�
เป<นไปตามระบบ
และกลไกการ
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูร ของ
สถาบันและสภา
วิชาชีพ    

มีระบบและกลไก ที่
เสถียรในการ
ดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง และ
บริหารหลักสตูร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต  และ
พัฒนาผู�รับผดิชอบ
หลักสตูร สมัมนา
อาจารยCประจํา
หลักสตูร เพื่อให�เกิด
ความเข�าใจและนํา
หลักสตูรไปใช�อย�าง
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 60) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน ไตรมาส 4 
4)  เชิงงบประมาณ 
เป@าหมาย 100,000  ผล
การดําเนินงาน 21,230 
บาท 

มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห�งชาติ  
นโยบายการศึกษา
ระยะยาวของ
ประเทศและทิศ
ทางการพัฒนาของ
สถาบัน  
     2) ได�เล�ม
หลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562 
และหลักสตูรได�รับ
การรับรอง
มาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
พยาบาล โดยการ
ปรับปรุง การ
เปลี่ยนแปลง
หลักสตูรให�ดีขึ้น 
เพื่อให�เหมาะกับ
ความต�องการของ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 61) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

บุคคล และสภาพ
สังคม และมีข�อมูล
เชิงประจักษCที่เป<น
ประโยชนCต�อการ
พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ให�
สอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�ใช�
และสังคม 

กิจกรรมจัดทําเอกสารแนะนําสาขาวิชาที่เปnดสอนระดับปริญญาตรี ประจําป-การศึกษา 2562 (สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
เพื่อประชาสมัพันธC 
เผยแพร�รายละเอียด
เกี่ยวกับสาขาที่
เปnดรับสมัครประจําป-
การศึกษา 2562 

1) จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม เป@าหมาย
จํานวนผู�สมัครเข�าศึกษา
ต�อ ผลการดําเนินงาน มี
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 
5,000 คน และสมัครเข�า
ศึกษาต�อจํานวน 858 คน  
2) กิจกรรมแล�วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย  ต.ค. 61 – 
ม.ค.62  ผลการ

150,000.00 142,925.00     1) มีข�อมูลเชิงประจักษCที่เป<น
ประโยชนCต�อการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ให�
สอดคล�องกับความต�องการของ
ผู�ใช�และสังคม 
    2) คณะพยาบาลศาสตรC 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี มี
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่
มีมาตรฐาน วิชาชีพ 2560 
ดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิ

การจัดทําเอกสารใน
การประชาสัมพันธC
ไม�ควรแยกออกเป<น
คณะ เนื่องจากเวลา
แจกเอกสารจะได�ดู
เป<นระเบียบ และ
ผู�รับสามารถดูข�อมลู
ได�ทุกสาขาภายใต�
รูปแบบเดยีวกันง�าย
ต�อการค�นหาข�อมลู
แต�ละสาขา 

จํานวนนักเรียน
ระดับมัธยมน�อยลง 
สถาบันการศึกษา
เปnด
ระดับอุดมศึกษา
มากขึ้น 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 62) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน ต.ค. 61 – 
ก.ค.62 
3) ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เป<นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 
เป@าหมาย 150,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน 
142,925 บาท 

อุดมศึกษาแห�งชาติ ได�อย�าง
ต�อเนื่อง 

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยCให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ 
กิจกรรมพัฒนาอาจารยCด�านการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ@า (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
   1. เพื่อพัฒนา
คุณภาพอาจารยCด�าน
การทําวิจัยและ
นําเสนองานวิจัย 
   2. เพื่อให�เกิดองคC
ความรู�ใหม�จากการ
ทําวิจัยและนํามา
ถ�ายทอดใน
กระบวนการเรียนการ
สอน 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาจารยCที่
เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมาย 5 คน 
เชิงคุณภาพ    
   1.ร�อยละของอาจารยCที่
ผ�านการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
เป@าหมายร�อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1.ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมแล�วเสร็จ ไตร
มาสที่ 3  

20,000.00       1 คณาจารยCในสาขาวิชาได�รับ
องคCความรู�ใหม�ๆ จากการเข�าร�วม
การประชุมทางวิชาการ 
    2 มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนจากองคCความรู�ที่ได�
จากการวิจัย 
   

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 63) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมพัฒนาอาจารยCให�มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรCอิเล็กทรอนิกสC (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยCให�มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาจารยCที่
เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมาย 5 คน 
เชิงคุณภาพ    
   1.ร�อยละของอาจารยCที่
ผ�านการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
เป@าหมายร�อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1.ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมแล�วเสร็จ ไตร
มาสที่ 3  

20,000.00   คณาจารยCได�รับการพัฒนาอย�าง
ต�อเนื่องและตรงตามวิชาชีพ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

    

กิจกรรมพัฒนาอาจารยCให�มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
1. เพื่อพัฒนา
บุคลากรให�มี
สมรรถนะสากล  
2. เพื่อรองรับการเข�า
สู�ประชาคมอาเซียน 
เพื่อเป<นการพัฒนา
สมรรถนะทาง

เชิงปริมาณ   
   1. ร�อยละของอาจารยC
ที่ผ�านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ เป@าหมาย
ร�อยละ 80 
   2. ตําแหน�งทาง

24,000.00      1. คณาจารยCและบุคคลากรสาย
สนับสนุนของสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานได�รับความรู�ทางวิชาชีพ
ทางด�านพลังงานทดแทนและการ
อนุรักษCพลังงาน 
   2. คณาจารยCของสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานนําความรู�ที่

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 64) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

วิชาการหรือวิชาชีพ
ของคณาจารยC
สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 
3. เพื่อเป<นการ
ส�งเสริมการเผยแพร�
งานวิจัยของสาขาวิชา
ศวกรรมพลังงานอีก
ทั้งยังเป<นการเผยแพร�
ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลยัอีกด�วย 
4.  เพื่อให�คณาจารยC
ของสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานนํา
ความรู�ที่ได�รับจาก
การอบรมสัมมนาใช�
ในการพัฒนา
สาขาวิชา 

วิชาการเพิ่มขึ้น เป@าหมาย 
1 คน 
   3. ร�อยละอาจารยCที่
ผ�านมาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพ เป@าหมายร�อยละ 
60 
เชิงคุณภาพ    
   1.ได�บทความในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เป@าหมาย 2 บทความ 
   2. อาจารยCได�รับ
ตําแหน�งทางวิชาการ 
เป@าหมาย 1 คน 
   3. อาจารยCผ�าน
มาตรฐานใบประกอบทาง
วิชาชีพ เป@าหมาย 3 คน  
เชิงเวลา   
   1.ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมแล�วเสร็จ ไตร
มาสที่ 3  
 
 

ได�มาใช�บูรณาการในการเรียนการ
สอน 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 65) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรม อบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารยCสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ( คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด�านวิชาการและ
วิชาชีพของอาจารยC 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ เป@าหมาย 12 
ผลการดําเนินงาน 11 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของ
อาจารยC เป@าหมายร�อยละ 
80 ผลการดําเนินงานร�อย
ละ 84 
   2. ความรู�และ
ประสบการณCที่ได�รับจาก
การศึกษาดูงาน 
เป@าหมายร�อยละ 80 ผล
การดําเนินงานร�อยละ 88 
   3. สามารถนํามา
ประยุกตCใช�ในการจัดการ
เรียนการสอน การทํางาน
วิจัย การบริการวิชาการ 
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป@าหมาย
ร�อยละ 50 ผลการ

40,000.00 39,040.00     1. อาจารยCมีความรู�และ
ประสบการณCในด�านการจัดการ
เรียนการสอน การวิจยั และอื่นๆ 
มากขึ้น  
    2. สร�างเครือข�ายระหว�าง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต�าง
สถาบัน  
    3. เพื่อพัฒนารูปแบบหรือ
กระบวนการเรียนการสอน การ
วิจัยของอาจารยCและนักศึกษา 

   อาจารยCมีความรู�
และประสบการณC
จากการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน แล�ว
นํามาถ�ายทอดให�แก�
นักศึกษา 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 66) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ดําเนินงานร�อยละ 75 
   4. ร�อยละของอาจารยC
ที่ผ�านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ เป@าหมาย
ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 92 
เชิงเวลา   
   1. ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมแล�วเสร็จ 
เป@าหมาย ไตรมาส 1 ผล
การดําเนินงาน 23 – 26 
ธ.ค. 61 

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารยCให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
1. เพื่อพัฒนาอาจารยC
ในสาขาวิชาให�มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาอาจารยC
ให�มีตําแหน�งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ   
   1. ตําแหน�งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 
เป@าหมาย 1 คน 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร�อยละของอาจารยC
ที่ผ�านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการ

20,000.00     1. อาจารยCในสาขาวิชาได�รับการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 
   2. อาจารยCในสาขาวิชามี
ตําแหน�งทางวิชาการที่เพิ่มสูงขึ้น  

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 67) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

หรือวิชาชีพ เป@าหมาย
ร�อยละ 80 
   2. ร�อยละอาจารยCที่
ผ�านมาตรฐานใบประกอบ
ทางวิชาชีพของอาจารยC
ประจํา เป@าหมายร�อยละ 
10 
เชิงเวลา   
   1.ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมแล�วเสร็จ ไตร
มาสที่ 3  

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารยC (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  180,200.00 13,572.48 อาจารยCได�พัฒนาความรู�ทาง

วิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัยและ
ทันต�อสถานการณCของโลก จํานวน 
4 คน 

   

กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยCให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ (คณะพยาบาลศาสตรC) 
1. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารยCให�มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
วิชาชีพ และการ
จัดการเรียนรู�ที่

1. เชิงปริมาณ (สนับสนุน
การผลิตผลงานวิชาการ) 
เป@าหมาย 1 เรื่อง/คน/
ภาค  ผลการดําเนินงาน 
อยู�ระหว�างดําเนินงาน 

230,000.00       1. อาจารยCมีพัฒนาการ
สมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
วิชาชีพ และการจัดการเรยีนรู�ใน
สาขาพยาบาลศาสตรC 
     2.  ผู�รับผิดชอบหลักสตูรและ

ได�การจัดการศึกษา
พยาบาลได�รับการ
ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาโดยสภา
วิชาชีพ ซึ่งเกณฑC

ผู�รับผิดชอบ
หลักสตูร/อาจารยC
ประจําหลักสตูร มี
ภาระงานนิเทศนอก
ที่ตั้ง ตลอดป-

    1. จัดปรับการ
เปnด – ปnด แต�ละ
ภาคการศึกษา ให�
เป<นระบบเดี่ยวกัน
ทุกชั้นป- และสอค



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 68) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

สนับสนุนให�บัณฑิตมี
สมรรถนะสากลของ
พยาบาลในศตวรรษที่ 
21 
2. สนับสนุน
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยCประจํา
หลักสตูรให�มผีลงาน
วิชาการ  การเข�าสู�
ตําแหน�งทางวิชาการ  
และหรือการศึกษาต�อ
ในระดับปรญิญาเอก 
ให�ชัดเจนและเป<นไป
ได� 
3. สนับสนุนการ
จัดทําแผน ตดิตาม
การดําเนินการตาม
แผนระยะ 1 ป-ของ
ภาควิชาในการพัฒนา
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยCประจํา
หลักสตูรในการเข�าสู�

2. เชิงคุณภาพ (ภาควิชา
มีแผนพัฒนาผู�รับผดิชอบ
หลักสตูรและอาจารยC
ประจํา) เป@าหมาย  5 
ภาควิชา ผลการ
ดําเนินงาน อยู�ระหว�าง
ดําเนินงาน 
3. เชิงเวลา เป@าหมาย 
ไตรมาส 4  ผลการ
ดําเนินงาน อยู�ระหว�าง
ดําเนินงาน 
4. เชิงงบประมาณ 
เป@าหมาย  230,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน อยู�
ระหว�างดําเนินงาน 

อาจารยCประจําหลักสตูรมีผลิตด�าน
วิชาการ 
     3. ภาควิชามีแผนพัฒนา
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยC
ประจําหลักสตูรในการเข�าสู�
ตําแหน�งทางวิชาการและหรือ
การศึกษาต�อในระดับปรญิญาเอก 
และมีการดําเนินการตามแผน       
     4. ผู�รับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารยCประจําหลักสตูรเข�าสู�
ตําแหน�งทางวิชาการและหรือมี
แผนการศึกษาต�อในระดับปริญญา
เอก     

การพัฒนาเพื่อให�
ผ�านมาตรฐาน
ประกอบด�วยการ
พัฒนาอาจารยCให�มี
ศักยภาพและมี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ
เชิงวิชาชีพ  เพื่อ
สามารถจัด
การศึกษาที่จะ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
เสรมิสร�างทักษะ
การเรยีนรู�ใน
ศตวรรษที่21 
“เปลี่ยนความรู�  สู�
ทักษะ” (สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
,2557;46)  โดยมี
ทักษะที่สําคัญ 3 
ด�าน คือ 1) ทักษะ
ชีวิต และการ

การศึกษา และไม�มี
กําหนดปnดภาค
การศึกษาของ
อาจารยC ที่พร�อมกัน
ทั้งคณะ  อาจทําให�
ขาดโอกาสในการ
เข�าร�วมพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ
ความแข็งแกร�งทาง
วิชาการ  และการ
จัดการเรียนรู� 
ครบถ�วนตามการ
ออกแบบ 

คล�องกับระบบของ
มหาวิทยาลยั  
เพื่อให�ได�ประโยชนC
ในการพัฒนา
อาจารยC ทั้งในระดับ
สถาบันและคณะ  
    2. จัดทํา
แผนพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ
ความแข็งแกร�งทาง
วิชาการและการ
จัดการเรียนรู� ระดบั
หลักสตูรและระดับ
ภาควิชาตามสาขา
เชี่ยวชาญ 5 สาขา  
เพื่อให�อาจารยCมี
คุณสมบัติในการเป<น 
ผู�รับผิดชอบ
หลักสตูร  อาจารยC
ประจําหลักสตูร 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 69) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ตําแหน�งทางวิชาการ  
และหรือการศึกษาต�อ
ในระดับปรญิญาเอก 

ทํางาน 
ประกอบด�วย ความ
ยืดหยุ�นและการ
ปรับตัว การริเริม่
สร�างสรรคCและเป<น
ตัวของตัวเอง 
ทักษะด�านสังคม
และทักษะข�าม
วัฒนธรรม การเป<น
ผู�สร�างหรือผลิตและ
ความรับผิดชอบ
เชื่อถือได�  ภาวะ
ผู�นําและความ
รับผิดชอบ 2) 
ทักษะการเรยีนรู�
และนวัตกรรม  
ประกอบด�วย  
ความคิดรเิริม่
สร�างสรรคCและ
นวัตกรรม  การคิด
อย�างมีวิจารณญาณ
และการแก�ปhญหา   



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 70) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

การสื่อสารและ
ความร�วมมือ 3) 
ทักษะด�าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 
ประกอบด�วย      
ใช�และประเมิน
สารสนเทศได�อย�าง
เท�าทันวิเคราะหC
และเลือกใช�สื่อได�
อย�างเหมาะสม 
และ ใช�เทคโนโลยี
ใหม�ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ    
และก�อให�เกิด
คุณลักษณะของคน
ในทศวรรษที่ 21 ที่
มีคุณลักษณะ ดังนี้  
1) คุณลักษณะด�าน
การทํางาน ได�แก� 
การการปรับตัว 
และความเป<นผู�นํา 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 71) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

2) คุณลักษณะด�าน
การเรยีนรู� ได�แก� 
การชี้นําตนเอง การ
ตรวจสอบการ
เรียนรู�ของ ตนเอง 
และ  
3) คุณลักษณะด�าน
ศีลธรรม ได�แก� 
ความเคารพผู�อื่น 
ความซื่อสัตยC สํานึก
พลเมือง โดยใน
วิชาชีพพยาบาล ได�
เพิ่มสมรรถนะสากล
ดังนี้ 1) สมรรถนะ
ด�านการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพด�วย
ภาษาสากล อาทิ 
ภาษาอังกฤษ      
2) สรรถนะสากล
ด�านเทคโนโลยี 3) 
สมรรถนะด�านการ
สร�างผลิตผลที่มี



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 72) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

คุณภาพ 4) 
สมรรถนะด�าน
วัฒนธรรม การมี
แนวคิด มุมมองเชิง
บวกกับความ
แตกต�างทาง
วัฒนธรรม 5) 
สมรรถนะการ
บริหารจัดการ การ
สร�างแรงจูงใจให�
บรรลุวัตถุประสงคC 
การรับผิดชอบต�อ
ผลลัพธC โดย จัด
ความสําคัญของ
วิธีการ พัฒนา
แผนปฏิบัติการ 
จัดสรรทรัพยากรที่
จําเป<นและติดตาม
ผลดาํเนินงาน สร�าง
การมีส�วนร�วม
ระหว�างหน�วยงาน
ทั้งภายในและ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 73) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ภายนอกองคCกร 6) 
สมรรถนะสากลด�าน
การเป<นผู�นํา การ
ขับเคลื่อนองคCกรให�
ประสบผลสําเร็จ 
และ 7)สมรรถนะ
สากลด�านความรู�
เชิงวิชาการ ในการ
สร�างองคCความรู�ที่
เป<นสากล มีความรู�
และความเข�าใจ
อย�างลึกซึ้ง 
ตระหนักรู�ในเรื่อง
เกี่ยวกับระดับ
นานาชาติ    
สมรรถนะสากลของ
พยาบาลในศตวรรษ
ที่ 21   
    สรุปได� 2 
ประเด็นหลักๆ คือ 
1) สมรรถนะ ที่
เกี่ยวข�องกับด�าน



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 74) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

การปฏิบัตเิชิง
วิชาชีพ จริยธรรม 
และกฎหมาย เช�น 
นโยบายสุขภาพ
แห�งชาติ โครงสร�าง
ประชากร 
อุบัติการณC การเกิด
โรคของทั่วโลก 
โดยเฉพาะโรคของ
ประเทศกลุ�ม
อาเซียน ภาวะ
สุขภาพของ
ประชากรที่เกิดการ
เคลื่อนย�าย 2) 
สมรรถนะ ด�าน
ประสิทธิภาพของ
บุคคล เช�น 
ความสามารถใน
การปรับตัว การ
เคารพความ
แตกต�างของ
วัฒนธรรมและการ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 75) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

สื่อสารด�วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอื่นๆ อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมการแข�งขันทักษะทางวิชาการในงานราชภัฏวิจยัครั้งที่ 5 และทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. ( คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการและเปnด
บ�านคณะ
วิศวกรรมศาสตรCและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนชิ้นงานที่เกิด
จากความคิดสร�างสรรคC
ของนักศึกษา เป@าหมาย 
2 ชิ้น ผลการดําเนินงาน 
6 ชิ้น  
เชิงคุณภาพ    
   1.นักศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรCและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได�รับรางวัล เป@ากมาย 5 
รางวัล ผลการดําเนินงาน
ไม�ม ี
อุปสรรค = เป<นการ
จัดการแข�งขันสําหรับ
นักเรียน จากโรงเรยีนต�าง 

120,000.00 117,198.79 1. ได�พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�
พร�อมทํางานและเพิ่มศักยภาพใน
ด�านการแข�งขันให�นักศึกษา 
2. เป<นการประชาสัมพันธCคณะ
และมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี
ให�กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และ  ผู�ปกครองที่เข�าร�วมกิจกรรม 

1. คณะฯ มสี�วน
ร�วมในการจัดแสดง
นิทรรศการและ 
open house ราช
ภัฏวิจัยครั้งที่ 5 
 2. คณะฯ 
ประชาสมัพันธCและ
จัดการแข�งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ให�นักเรียนและ
บุคคลภายนอกได�มี
ส�วน ร�วม และ
ทราบถึงศักยภาพ
ของคณะมากขึ้น 

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 76) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ๆ 
   2. ร�อยละของนักศึกษา
ที่ผ�านการพัฒนาทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 
เป@าหมายร�อยละ 50 ผล
การดําเนินงาน ไม�ม ี
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแล�ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เป@าหมายไตร
มาสที่ 1 ผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 1  

กิจกรรมการแข�งขันทักษะการประกวดผลงานนวัตกรรม เพื่อเทคโนโลยีป@องกันประเทศ ป- 2561 (คณะวิทยาการจัดการ) 
1. เพื่อส�งเสรมิให�
นักศึกษา ได�มีโอกาส
ในการศึกษาหา
ความรู�และพัฒนา
ทักษะทางด�าน
คอมพิวเตอรCและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพื่อเพิ่มทักษะการ

เชิงปริมาณ   
      - นักศึกษาของสาขา
การจัดการสารสนเทศ
ทางธุรกิจ เป@าหมาย 23 / 
ผลการดําเนินงาน 25 
      - จํานวนรางวัลที่
ได�รับจากการแข�งขัน
ทักษะวิชาการ เป@าหมาย 

30,000.00 17,548.00   1. นักศึกษาได�รับ
ประสบการณCที่
นอกเหนือจากการ
เรียนในห�องเรียน 
เช�นการแก�ไข
สถานการณCในการ
ตอบคําถาม 
2. ได�นําบทเรยีนที่

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 77) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

คิดวิเคราะหCงานที่ได�
จากการปฏิบัต ิ
3. เพื่อเพิ่มทักษะใน
การปฏิบัต ิ

1 รางวัล / ผลการ
ดําเนินงาน 1 รางวัล 
 เชิงคุณภาพ    
      - ระดับความรู�และ
ทักษะที่นักศึกษาได�รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 
เป@าหมาย ระดับ ≥ 3.51 
/ ผลการดําเนินงาน 4.24 
      - ระดับการนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนC 
เป@าหมาย ระดับ ≥ 3.51 
/ ผลการดําเนินงาน 4.36 
      - ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน เป@าหมาย ระดับ ≥ 
3.51 / ผลการดาํเนินงาน 
4.48 
เชิงเวลา   
     - ดําเนินกิจกรรมแล�ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เป@าหมายไตร

ศึกษาจากหลักสูตร
มาประยุกตCใช�ใน
งานการประกวด
ผลงานนวัตกรรม
เพื่อเทคโนโลยี
ป@องกันประเทศป- 
2561 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 78) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

มาสที่ 1 /  ผลการ
ดําเนินงานไตรมาสที่ 1  
เชิงต�นทุน 
     -  ค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินโครงการ 
เป@าหมาย 17,788 บาท / 
ผลการดําเนินงาน 
17,548 บาท 

กิจกรรมPBRU Master Chef (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  30,000.00 30,000.00   มีนักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมการ

ประกวดความสามารถด�านอาหาร 
5 โรงเรียน โดยผลการแข�งขัน 
PBRU Master Chef ประเภท
อาหารจานเดียว โดยใช�วัตถุดิบ
ท�องถิ่น “ชะคราม” ได�แก� 
อันดับ 1 ได�แก� โรงเรียนบางจาน
วิทยา 
อันดับ 2 ได�แก� โรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฎCวิทยาลัย 
อันดับ 3 ได�แก� โรงเรียนห�วยทราย
ประชาสรรคC 
รางวัลชมเชย ได�แก� โรงเรียนวัด

   



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 79) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

จันทราวาส (ศุขประสารราษฎรC) 
รางวัลชมเชย ได�แก� โรงเรียนบาง
ตะบูนวิทยา 

กิจกรรมการแข�งขันตอบคําถามวิทยาศาสตรCสุขภาพและกายวิภาคศาสตรC ระดับชาติ (พยาบาลศาสตรC) 
    1. เพื่อแข�งขัน
ทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทั่ว
ประเทศ 
    2. เพื่อสร�างเสริม
ทักษะวิชาการและ
วิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายและนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให�มี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

1. เชิงปริมาณ 
      - จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ เป@าหมายร�อย
ละ 80 ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 100 
2. เชิงคุณภาพ 
      -ความพึงพอใจ
เป@าหมายเฉลีย่ 3.51   
ผลการดําเนินงานเฉลี่ย 
4.23 
      -ความหลากหมาย
ของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมายมากกว�า 
มากกว�า 2 องคCกร       
ผลการดําเนินงาน 18 
องคCกร 
      -ความทันสมัยของ
ทรัพยากรการศึกษาด�าน

100,000.00 91,700.00  ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
คณะกรรมการแข�งขันตอบคําถาม
วิทยาศาสตรCสุขภาพและกายวิภาค
ศาสตรC ระดับชาติ ได�ทําการ
สรุปผลดําเนินงานด�านคุณภาพ
โครงการ พบว�า  
1) ผู�เข�าร�วมโครงการทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี
มาจากภูมภิาคต�าง ๆทั่วประเทศ 
ได�แก� ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต�  ซึ่งเป<นผล
มาจากการประชาสมัพันธCทั่ว
ประเทศ   
2) คะแนนความพึงพอใจโครงการ 
4.23 คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนนพึงพอใจด�านความทันสมยั
ของทรัพยากรการศึกษาด�าน

1. การจัดเตรียม
งานในเวลาที่จํากัด 
ต�องมีการประชุม
ทีมทํางานทุก
สัปดาหC  
2. ต�องมีการแบ�ง
หน�าที่อย�างชัดเจน
และมีหัวหน�าทีมแต�
ละส�วนงาน รายงาน
ปhญหาอุปสรรคทุก
สัปดาหC  
3. การ
ประชาสมัพันธCงาน
ต�องทําช�องทาง
ออนไลนC ร�วมกับ
การทําจดหมายเชิญ 
การโทรศัพทCเชิญ  

มีเวลาในการเตรียม
งานน�อย  

1. ควรมีเวลาในการ
เตรียมงานมากขึ้น 
เพื่อให�มีเวลาในการ
ตรวจสอบโครงการ 
การอนุมัติโครงการ
เรียบร�อย 
 2. อาจมีการแข�งขัน
ทักษะทางการ
พยาบาลเพิ่มเติม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 80) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

วิทยาศาสตรCสุขภาพ 
เป@าหมายเฉลีย่ 3.51    
ผลการดําเนินงานเฉลี่ย 
4.00 
3. เชิงเวลา 
      -กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ไตรมาสที่ 1 
ผลการดําเนินงานไตรมาส
ที่ 1 
4. เชิงต�นทุน 
      -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เป@าหมาย 
100,000 บาท ผลการ
ดําเนินงาน 91,700 บาท 

วิทยาศาสตรCสุขภาพเท�ากับ 4.00 
คะแนน  
3) ข�อเสนอแนะจากผู�เข�าร�วม
โครงการ คือ อยากให�มีใบ
ประกาศนียบัตรให�กับอาจารยCผู�
ควบคุมทีมด�วย และควรมีโล�
รางวัลที่มอบให�ผู�เข�าร�วมแข�งขัน
ทุกอันดับตามที่แจ�งไว�ในการ
ประชาสมัพันธC  

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู�บัณฑิตพร�อมทํางาน วิชาชีพและสู�ศตวรรษที่ 21 (คณะพยาบาลศาสตรC) 
    1. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให�เป<น
บัณฑิตที่มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21      
    2. เพื่อพัฒนา

1. เชิงปริมาณ 
      - (จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม) เป@าหมายร�อย
ละ 80 ผลการดําเนินงาน
ร�อยละ 80 

120,000.00 55,000.00    1. นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรC มีความสุขในการเป<น
นักศึกษาและพร�อมเป<นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ   
    2. บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตรC  

ในช�วงของการ
ปรับเปลีย่น
คุณสมบัติของ
นักเรียนที่มีโอกาส
เข�าศึกษาใน

    1. นักศึกษามี
การเรยีนการสอน
และออกฝzก
ภาคปฏิบัติ จึงหา
ช�วงเวลาในการจัด

จัดสรรเวลาให�กับ
นักศึกษาให�
เหมาะสม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 81) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

นักศึกษาและบัณฑิต
ให�พร�อมการเรียนรู�
เพื่อการทํางานทั้ง
ด�านวิชาการและ
วิชาชีพ   

2. เชิงคุณภาพ ผลการ
ดําเนินงาน-อยู�ระหว�าง
การดําเนินงาน 
      -ความพึงพอใจของ( ู�
ใช�บัณฑิต เป@าหมายเฉลี่ย
ไม�น�อยกว�า 3.51   
3. เชิงเวลา 
      -กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ไตรมาสที่ 4 
4. เชิงต�นทุน 
      -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เป@าหมาย 
120,000 บาท  

มีคุณลักษณะสอดคล�องกับความ
ต�องการของสังคม  

หลักสตูรอุดมศึกษา
วิชาชีพ  จําเป<นต�อง
ทบทวนองคCความรู�
เฉพาะที่เชื่อมโยงสู�
การศึกษาใน
หลักสตูร ได�แก� 
สาระหลักของวิชา
ภาษาอังกฤษ  
ชีววิทยา  เคมี  และ
วิทยาศาสตรC
กายภาพ เป<นต�น  
นอกเหนือจากการ
เน�นคุณลักษณะของ
การเป<นบัณฑิต
คุณภาพที่มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
ครอบคลมุ  3Cs 
และ4Rs รวมทั้งการ
เตรียมพร�อมด�าน
การปรับตัวเพื่อให�
นักศึกษาเรียนได�
อย�างมีความสุข 

กิจกรรมค�อนข�าง
ยาก 
     2. ระยะเวลาใน
การเตรียม
ดําเนินการโครงการ 
มีระยะเวลาน�อย  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 82) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

โดยในขณะศึกษาใน
หลักสตูรจะมีการ
เปnดโอกาสให�ได�รับ
ความรู�ที่ทันสมยั
และทักษะที่จําเป<น
ในการปฏิบัติงาน
จริงทางวิชาชีพจาก
ผู�แทนแหล�งเรียนรู�ที่
เป<นสถาน
ประกอบการ เป<น
ระยะอย�างต�อเนื่อง 
ควบคู�ไปกับการ
จัดการเรียนรู�ใน
รายวิชาของ
หลักสตูร 

โครงการที่ 11 พัฒนาอัตลักษณCและคุณลักษณะที่พึงประสงคC 
กิจกรรมสร�างอัตลักษณC มีวินัย ใฝ{เรียนรู� มีจิตอาสา ตามคุณลักษณะบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
กิจกรรมย�อยที่ 1  
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม�และพิธีบายศรสีู�
ขวัญคณะ
วิศวกรรมศาสตรCและ

   1. เชิงปริมาณ  
       -ร�อยละของ
นักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการ เป@าหมายร�อย
ละ 80 

30,000.00      1. สามารถปลูกฝhงคุณธรรม 
จริยธรรม และสร�างจิตสํานึกที่ดีที่
ถูกต�องแก�นักศึกษาได� 
   2. นักศึกษาสามารถคิดเป<น 
แยกแยะ และแก�ปhญหาเหตุการณC

ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 83) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม          
(30,000บาท) 
1. วัตถุประสงคC 
วัตถุประสงคCของ
โครงการ/กิจกรรม 
    1) เพื่อพัฒนา  อัต
ลักษณCและคุณสมบัติ
ที่พึงประสงคCของ
คณะวิศวกรรมศาสตรC
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
    2) เพื่อสร�าง
ภูมิคุ�มกันและ
สามารถแก�ปhญหา
ต�างๆ ที่จะเกิดขึ้นของ
นักศึกษา 
    3) เพื่อส�งเสริมให�
นักศึกษามีความ
พร�อมกับการเป<น
บัณฑิตที่มคีุณภาพ 
    4) เพื่อส�งเสริมให�

   2. เชิงคุณภาพ 
      -ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม/
กิจกรรม เป@าหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
      -ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนC เป@าหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
      -ระดับความสําเร็จ
ในการสร�างอัตลักษณC
และคุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึงประสงคC 
เป@าหมาย5ข�อ 
      ก. มีการจัดทํา
แนวทางส�งเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคล�อง
กับอัตลักษณCและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคCของบัณฑิต 
   ข. มีการส�งเสริมให�
คณะและองคCการ

ต�าง ๆ ได� 
   3.นักศึกษาเห็นความสําคัญและ
รู�จักการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท�องถิ่น 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 84) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

นักศึกษา ได�สืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุก
ประเภท โดยอย�างน�อย
ต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้  
1) กิจกรรมส�งเสรมิ     
อัตลักษณCและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคC   
2) กิจกรรมกีฬาและการ
ส�งเสริมสุขภาพ  
3) กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนCและรักษา
สิ่งแวดล�อม 
4) กิจกรรมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
5) กิจกรรมส�งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 
   ค. มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมทั้ง
ที่ ดําเนินการโดยคณะ
และองคCการนักศึกษา 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 85) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

   ง. การสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมต�อ
ผู�บริหาร 
   จ. มีการนําผลการ
ประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
   3. เชิงเวลา 
        -กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ไตรมาส 3-4 
   4. เชิงต�นทุน 
        -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ 30,000 บาท 

กิจกรรมย�อยที่ 2  
ส�งเสริมทักษะวิชาชีพ
และการเตรียมความ
พร�อมของนักศึกษา
ทางด�าน

    1.เพื่อส�งเสริมและ
พัฒนาพร�อมทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตรCให�กับ
นักศึกษาใหม� 
    2. เพื่อสนับสนุน

50,000.00    1. เชิงปริมาณ  
         -ร�อยละของนักศึกษาที่เข�า
ร�วมโครงการ เป@าหมายร�อยละ 80 
 
   2. เชิงคุณภาพ 

    1. นักศึกษาใหม�
พัฒนาความพร�อม
ทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตรC 
    2. นักศึกษาเกิด

ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 86) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

วิศวกรรมศาสตรCและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ใน
ศตวรรษที่ 21 
(50,000บาท) 

นักศึกษาให�เกิดการ
พัฒนาในพร�อมทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตรCแก�
นักศึกษา 
    3. เพื่อเป<นการเตรียม
ความพร�อมก�อนเข�าศึกษา
ต�อในคณะ
วิศวกรรมศาสตรCและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        -ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม/กิจกรรม 
เป@าหมายค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
        -ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถ
นําความรู�ไปใช�ประโยชนC 
เป@าหมายค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
        -ระดับความสาํเรจ็ในการ
สร�างอัตลักษณCและคุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึงประสงคC 
เป@าหมาย5ข�อ 
          ก. มีการจัดทําแนวทาง
ส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่
สอดคล�องกับอัตลักษณCและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคC
ของบัณฑิต 
   ข. มีการส�งเสริมให�คณะและ
องคCการนักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุกประเภท โดย
อย�างน�อยต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) กิจกรรม
ส�งเสริมอัตลักษณCและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคC 2) กิจกรรมกีฬาและ

การพัฒนาความ
พร�อมทางด�าน
คณิตศาสตรC และ 
ความรู�ทาง
วิศวกรรมก�อนเข�า
ศึกษา 
    3. นักศึกษาของ
คณะฯได�รับความ
ยอมรับ จาก 
หน�วยงานหรือ
องคCกรภายในและ
ภายนอก 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 87) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

การส�งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนCและรักษา
สิ่งแวดล�อม 4) กิจกรรมสร�าง
คุณธรรม จรยิธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   ค. มีกระบวนการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ทั้งที่ ดําเนินการโดยคณะและ
องคCการนักศึกษา 
    ง. การสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
ต�อผู�บริหาร 
   จ. มีการนําผลการประเมิน
โครงการหรือกิจกรรม ไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
   3. เชิงเวลา 
        -กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เป@าหมาย ไตร
มาส 3-4 
   4. เชิงต�นทุน 
        -ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 88) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

เป<นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 50,000 
บาท 

กิจกรรมย�อยที่ 3 
ปhจฉิมนิเทศและ
เสรมิสร�างอัตลักษณC
ด�านบุคลิกภาพการ
ทํางานอย�างมืออาชีพ
ในยุคไทยแลนดC 4.0 ( 
10,000บาท) 

    1. เพื่อเป<นการเตรียม
ความพร�อมของนักศึกษา 
ในการเข�าสู�โลกแห�งอาชีพ 
    2. เพื่อกระตุ�นให�
นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษามีจติสานึกที่ดี
ต�อการประกอบอาชีพ
อย�างมีจรรยาบรรณและ
พร�อมที่จะรับใช�สังคม
ต�อไป 
    3. เพื่อเป<นการแนะนํา
แนวทางการประกอบ
อาชีพทางด�าน
วิศวกรรมศาสตรCให�แก�
นักศึกษาก�อสําเรจ็
การศึกษา    

100,000.00    1. เชิงปริมาณ  
         -ร�อยละของนักศึกษาที่เข�า
ร�วมโครงการ เป@าหมายร�อยละ 80 
 
   2. เชิงคุณภาพ 
        -ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม/กิจกรรม 
เป@าหมายค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
        -ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถ
นําความรู�ไปใช�ประโยชนC 
เป@าหมายค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
        -ระดับความสาํเรจ็ในการ
สร�างอัตลักษณCและคุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึงประสงคC 
เป@าหมาย5ข�อ 
          ก. มีการจัดทําแนวทาง
ส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่
สอดคล�องกับอัตลักษณCและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคC
ของบัณฑิต 

    1. นักศึกษาได�
เตรียมความพร�อม
ในการเข�าสู�โลกแห�ง
อาชีพ 
    2. นักศึกษาที่กา
ลังจะสําเร็จ
การศึกษามีจติสา
นึกที่ดีต�อการ
ประกอบอาชีพ
อย�างมีจรรยาบรรณ 
แลtพร�อมที่จะรับใช�
สังคมต�อไป 
    3. นักศึกษาที่
กําลังจะสาํเร็จ
การศึกษาได�รับ
แนวทางที่ดีในการ
ประกอบอาชีพใน
ด�าน
วิศวกรรมศาสตรC 

 ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 89) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

   ข. มีการส�งเสริมให�คณะและ
องคCการนักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุกประเภท โดย
อย�างน�อยต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) กิจกรรม
ส�งเสริมอัตลักษณCและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคC 2) กิจกรรมกีฬาและ
การส�งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนCและรักษา
สิ่งแวดล�อม 4) กิจกรรมสร�าง
คุณธรรม จรยิธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   ค. มีกระบวนการตดิตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ทั้งที่ ดําเนินการโดยคณะและ
องคCการนักศึกษา 
    ง. การสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
ต�อผู�บริหาร 
   จ. มีการนําผลการประเมิน
โครงการหรือกิจกรรม ไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 90) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

นักศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
   3. เชิงเวลา 
        -กิจกรรมแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เป@าหมาย ไตร
มาส 3-4 
   4. เชิงต�นทุน 
        -ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เป<นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 10,000 
บาท 

กิจกรรมย�อยที่ 4 
ปลูกฝhงและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
(15,000บาท) 
1. วัตถุประสงคC  
    1) เพื่อปลูกฝhง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และสร�างจิตสํานึกที่ดี
ที่ถูกต�อง 
    2) เพื่อสร�าง
ภูมิคุ�มกันและ
สามารถแก�ปhญหา  

   1) เชิงปริมาณ  
         -ร�อยละของ
นักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการ เป@าหมายร�อย
ละ 80 
 
   2) เชิงคุณภาพ 
        -ความพึงพอใจ
ของผู�เข�าร�วมการอบรม/
กิจกรรม เป@าหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
        -ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�

15,000.00       1) สามารถปลูกฝhงคุณธรรม 
จริยธรรม และสร�างจิตสํานึกที่ดีที่
ถูกต�องแก�นักศึกษาได� 
    2) นักศึกษาสามารถคิดเป<น 
แยกแยะ และแก�ปhญหาเหตุการณC
ต�างๆ ได� 
    3) นักศึกษาเห็นความสําคัญ
และรู�จักการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ท�องถิ่น 

ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 91) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ต�าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ของนักศึกษา 
    3) เพื่อส�งเสริมให�
นักศึกษามีความ
พร�อมเพื่อเป<นบัณฑิต
ที่พึงประสงคCของ
มหาวิทยาลยั 

ประโยชนC เป@าหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
        -ระดับความสาํเรจ็
ในการสร�างอัตลักษณC
และคุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึงประสงคC 
เป@าหมาย5ข�อ 
          ก. มีการจัดทํา
แนวทางส�งเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคล�อง
กับอัตลักษณCและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคCของบัณฑิต 
   ข. มีการส�งเสริมให�
คณะและองคCการ
นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุก
ประเภท โดยอย�างน�อย
ต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) 
กิจกรรมส�งเสริมอัต
ลักษณCและคุณลักษณะที่



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 92) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

พึงประสงคC 2) กิจกรรม
กีฬาและการส�งเสริม
สุขภาพ 3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนCและ
รักษาสิ่งแวดล�อม 4) 
กิจกรรมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
   ค. มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมทั้ง
ที่ ดําเนินการโดยคณะ
และองคCการนักศึกษา 
    ง. การสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมต�อ
ผู�บริหาร 
   จ. มีการนําผลการ
ประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 93) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

นักศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
   3) เชิงเวลา 
        -กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ไตรมาส 3-4 
   4) เชิงต�นทุน 
        -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ 15,000 บาท 

กิจกรรมย�อยที่ 5 
แลกเปลีย่นการเรียนรู�
ต�างสถาบัน เพื่อ
พัฒนาอัตลักษณC ใน
ศตวรรษที่ 21 
(15,000บาท) 
1. วัตถุประสงคC  
    1) เพื่อส�งเสริม
และพัฒนาความเป<น
ผู�นําให�กับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรC
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1) เชิงปริมาณ  
         -ร�อยละของ
นักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการ เป@าหมายร�อย
ละ 80 
 2) เชิงคุณภาพ 
        -ความพึงพอใจ
ของผู�เข�าร�วมการอบรม/
กิจกรรม เป@าหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
        -ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนC เป@าหมาย

15,000.00       1. ส�งเสริมและพัฒนาความ
เป<นผู�นําให�กับนักศึกษา 
    2. นักศึกษาเกิดการพัฒนาใน
การทํางาน และการเรยีน 
    3. นักศึกษามีจิตอาสา ซื่อสัตยC 
มีวินัย ใฝ{เรยีนรู� 

 ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 94) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

    2) เพื่อสนับสนุน
นักศึกษาให�เกิดการ
พัฒนาในการทํางาน 
และการเรียน 
    3) เพื่อสนับสนุน
ให�นักศึกษาสร�าง
ความมีมนุษยCสัมพันธC
กับเครือข�ายพันธมติร
กับสถาบันอื่นๆ 

ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
        -ระดับความสาํเรจ็
ในการสร�างอัตลักษณC
และคุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่พึงประสงคC 
เป@าหมาย5ข�อ 
          ก. มีการจัดทํา
แนวทางส�งเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคล�อง
กับอัตลักษณCและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคCของบัณฑิต 
   ข. มีการส�งเสริมให�
คณะและองคCการ
นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาให�ครบทุก
ประเภท โดยอย�างน�อย
ต�องดําเนินการใน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) 
กิจกรรมส�งเสริมอัต
ลักษณCและคุณลักษณะที่
พึงประสงคC 2) กิจกรรม



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 95) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กีฬาและการส�งเสริม
สุขภาพ 3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนCและ
รักษาสิ่งแวดล�อม 4) 
กิจกรรมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 5) 
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
   ค. มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมทั้ง
ที่ ดําเนินการโดยคณะ
และองคCการนักศึกษา 
    ง. การสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมต�อ
ผู�บริหาร 
   จ. มีการนําผลการ
ประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอย�างต�อเนื่อง 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 96) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

  3) เชิงเวลา 
        -กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ไตรมาส 3-4 
  4) เชิงต�นทุน 
        -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ 15,000 บาท 

กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณCคณะ “ซื่อสัตยC มีวินัย ใฝ{เรียนรู� ก�าวสู�มอือาชีพ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
กิจกรรมที่ 1 สร�างอัต
ลักษณCนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(40,000) เบิกจ�ายจริง 
5,000 บาท 
1. วัตถุประสงคCของ
โครงการ/กิจกรรม 
1) เพื่อส�งเสริมการ
ประกวดแข�งขันการ
ประดิษฐCกระทงสด 
จากแนวคิด
สร�างสรรคCของ
นักศึกษา 

1) จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ เป@าหมาย 30 
คน ผลการดําเนินงาน 31 
คน 
ปhญหา/อุปสรรค = 
เนื่องจากกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงจัด
ในตอนกลางคือ ทําให�
นักศึกษาบางคนไม�
สะดวกในการเข�าร�วม
กิจกรรม 
2) นักศึกษาเกิดความคิด
สร�างสรรคC เป@าหมาย 

40,000.00 5,000.00 นักศึกษากล�าคิด กล�าแสดงออก
อย�างสร�างสรรคC และอนุรักษCและ
สืบสานประเพณีไทย โดยมีการ
แข�งขันการประดิษฐCกระทงสด 
จากแนวคิดสร�างสรรคCของ
นักศึกษา  

   นักศึกษาเกิด
ความคิดสร�างสรรคC
ในการประดิษฐC
กระทงใบตองสด 
และรู�ความเป<นมา
ของประเพณลีอย
กระทง 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 97) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

2) เพื่อส�งเสริมให�
นักศึกษาอนุรักษCและ
สืบสานประเพณีไทย 
3) เพื่อสนับสนุนให�
นักศึกษากล�าคิด กล�า
แสดงออกอย�าง
สร�างสรรคC 

ระดับมาก ผลการ
ดําเนินงาน ระดับมาก = 
4.24 
3) นักศึกษาได�ร�วมกัน
อนุรักษCและสืบสาน
ประเพณีไทย เป@าหมาย
ระดับมาก ผลการ
ดําเนินงาน ระดับมาก = 
4.29  
2.4) นักศึกษากล�าคิด 
กล�าแสดงออก เป@าหมาย 
ระดับมาก ผลการ
ดําเนินงาน ระดับมาก = 
4.36 

กิจกรรมโครงการพัฒนาอัตลักษณCและคุณลักษณะที่พึงประสงคC คณะพยาบาลศาสตรCประจําป-การศึกษา 2561 (คณะพยาบาลศาสตรC) 
1. วัตถุประสงคCของ
โครงการ/กิจกรรม 
1) เพื่อให�นักศึกษา
มีอัตลักษณC “ซื่อสัตยC 
มีวินัย ใฝ{เรยีนรู� 
บริการด�วยใจเอื้อ
อาทร และจิตใจของ

1) เชิงปริมาณ:จํานวน
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
      - กิจกรรมพัฒนา
ความซื่อสัตยCสุจริตโดย
การ  อบรมผ�านเว็บไซตC
สุจรติไทย เป@าหมาย ทุก
คน 

100,000.00      ได�บัณฑิตที่พึงประสงคC มี
คุณภาพ การจะพัฒนาให�เป<น
เช�นนั้นได� ต�องเริม่จากนักศึกษา
และคณาจารยCที่มสี�วนเกี่ยวข�องใน
การผลิตบัณฑิต รวมถึงองคCการ
นักศึกษาที่ร�วมกันขับเคลื่อนให�
สอดรับกับอัตลักษณCของ

    คาดการณCว�า 
หลังเสร็จโครงการ
นักศึกษา นักศึกษา
มีทักษะตามอัต
ลักษณCของ
มหาวิทยาลยั และ
คณะ คือ ซื่อสตัยC มี

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 98) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ความเป<นมนุษยC” 
2) เพื่อส�งเสริมการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่
สร�างอัตลักษณCและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคC 

      - กิจกรรมพัฒนา
ความเอื้ออาทรโดยการ
บริจาคโลหิต เป@าหมาย 
100 คน 
      - กิจกรรมใฝ{เรียนรู�
เตรียมความพร�อมทาง
วิชาการ เป@าหมาย 200 
คน 
      - กิจกรรมเข�าค�าย
ฝzกความมรีะเบียบวินัย 
เป@าหมาย 200 คน 
 
2) เชิงคุณภาพ 
      - นักศึกษามีคะแนน
การพัฒนาอัตลักษณCและ
คุณลักษณCที่พึงประสงคC
หลังทํากิจกรรมมากกว�า
ก�อนทํากิจกรรม 
เป@าหมายหรือเท�ากับ 
3.51 
      - ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม ไม�น�อย

มหาวิทยาลยั คณะพยาบาล
ศาสตรCเป<นส�วนหนึ่งมีหน�าที่ผลิต
บัณฑิตและมีอัตลักษณCที่สอดรับ
กับมหาวิทยาลยั คือ ซื่อสัตยC มี
วินัย ใฝ{เรียนรู� บริการด�วยความ
เอื้ออาทรและจิตใจความเป<น
มนุษยC คณะพยาบาลศาสตรCจึงให�
สโมสรนักศึกษาเป<นส�วนหนึ่งใน
การพัฒนาอัตลักษณCและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคCและบริการด�วยจิตใจ
ความเป<นมนุษยC  

วินัย ใฝ{เรียนรู� 
บริการด�วยจิตใจ
เอื้ออาทรและจิตใจ
ของความเป<น
มนุษยC 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 99) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กว�าร�อยละ 80 
      - ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนC ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 
3) เชิงเวลา : กิจกรรม
แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เป@าหมาย ไตร
มาสที่ 4 
4) เชิงงบประมาณ : 
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เป<นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 
เป@าหมาย 100,000 บาท 

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 
กิจกรรมกีฬาดอนขังใหญ�เกมสC (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
1. วัตถุประสงคCของ
โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส�งเสรมิ
นักศึกษาให�มีสุขภาพ
ร�างกายที่แข็งแรง  
2. เพื่อส�งเสรมิให�
นักศึกษาเป<นผู�มีน้ําใจ

1) จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 
       เป@าหมาย ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 90 
       ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม
ในส�วนของการแข�งขัน

150,000.00 141,999.00  กิจกรรมกีฬาดอนขังใหญ�เป<น
กิจกรรมที่นักศึกษาได�ฝzกการวาง
แผนการทํางานเป<นทีม และต�องมี
การฝzกภาวะการเป<นผู�นําที่ดี จึงจะ
ทําให�งานทุกอย�างประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งจากกิจกรรมนี้
นักศึกษาได�ฝzกการวางแผนการแข�

    1. ระบบการวาง
แผนการทํางานโดย
มีการกระจายงาน
ตามสาขาวิชาให�
รับผิดชอบ  
    2. ระบบการ
กํากับติดตามการ

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 100) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

นักกีฬา และเกิด
ความสมคัรสมาน
สามัคคี  
3. เพื่อให�นักศึกษาได�
มีความสุขและผ�อน
คลายจากการเล�า
เรียน 

กีฬา การเดินขบวน
พาเหรด การแสดง
ภาคสนาม การเชียรC และ
ฝ{ายการเตรียมงานต�างๆ 
จํานวน 169 คน 
2) จํานวนรางวัล 
       เป@าหมาย ไม�น�อย
กว�า 2 รางวัล 
       ผลการดําเนินงาน 
รางวัลที่ได�รับ จํานวน 6 
รางวัล ได�แก� 
       1. หมากรุกหญิง
เดี่ยว (ทอง) 
       2. หมากรุกชาย
เดี่ยว (ทอง) 
       3. หมากฮอสหญิง
เดี่ยว (เงิน) 
       4. หมากฮอสชายคู� 
(ทองแดง) 
       5. ตะกร�อชาย 
(ทองแดง) 
       6. บาส (ทองแดง) 

ไขปhญหา และมีการฝzกซ�อมการ
แข�งขันกีฬาทําให�มีสุขภาพร�างกาย
ที่แข็งแรง มีการวางแผนการ
ทํางานเป<นทีม แบ�งหน�าที่การ
รับผิดชอบได�ดเียี่ยม มีน้ําใจต�อกัน
ในการทํางานเป<นกลุ�มคณะ รู�จัก
การให�อภัยกัน มีความสามัคคีกัน
ทํางานเพิ่มมากขึ้น 

ทํางานที่มอบหมาย
ให� เป<นลําดับ โดย
ตรวจสอบผ�านทาง
สโมสรนักศึกษาและ
รายงานให�กับ
อาจารยCฝ{ายรอง
กิจการนักศึกษา
ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
    3. ระบบการ
แก�ไขปhญหา โดย
การประชุมหลังการ
ทํางานทุกสัปดาหC
ตลอดช�วงเวลาที่จดั
กิจกรรมดอนขัง
ใหญ� 
    4. ระบบการ
สร�างขวัญกําลังใจ
ให�กับทีมงานที่
ทํางาน โดยมีการจัด
เลี้ยงขอบคุณและ
กล�าวขอบคุณทุกคน
ที่ได�ร�วมกันทํางาน



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 101) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

3) ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
       เป@าหมาย มากกว�า
หรือเท�ากับ ระดับ 3.51 
       ผลการดําเนินงาน 
3.78 
4) ความพึงพอใจในการ
ทํางานเป<นทีม 
       เป@าหมาย มากกว�า
หรือเท�ากับ ระดับ 3.51 
       ผลการดําเนินงาน 
3.96 
5) ความพึงพอในการมี
ความรับผิดชอบและตรง
ต�อเวลา  
       เป@าหมาย มากกว�า
หรือเท�ากับ ระดับ 3.51 
       ผลการดําเนินงาน  
4.23 
6) กิจกรรมแล�วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ให�สําเรจ็ลลุ�วงไปได�
ด�วยด ี



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 102) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

       เป@าหมาย ไตรมาส
ที่ 1 
       ผลการดําเนินงาน 
เสร็จกิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไตร
มาส 1 วันที่ 31 ต.ค. 62 

กิจกรรมสร�างเสรมิสุขภาวะที่ดีแก�นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
กิจกรรมย�อยที่ 1  
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
(15,000บาท)  
1. วัตถุประสงคC 
    1.1 เพื่อส�งเสริม
ให�นักศึกษา ได�สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
    1.2 เพื่อส�งเสริม
ให�นักศึกษาสร�าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว�างกัน ตลอดจน

2.1 เชิงปริมาณ 
      - ร�อยละของ
นักศึกษาที่เข�าร�วม
กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ
ด�วยกีฬาและนันทนาการ 
เป@าหมายร�อยละ 80 
2.2 เชิงคุณภาพ 
      -ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมายมากกว�า 3.51 
      -ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนC เป@าหมาย
มากกว�า 3.51 
2.3 เชิงเวลา 

15,000.00       3.1 นักศึกษา ได�สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
    3.2 นักศึกษาได�สร�าง
สัมพันธภาพที่ดรีะหว�างกัน 
ตลอดจนการร�วมแรง ร�วมใจกัน 
    3.3 นักศึกษามีสุขภาพร�างกาย
ที่สมบูรณCแข็งแรง และ มคีวาม
สามัคคีในหมู�คณะ 
    3.4 นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี
ก�อให�เกิดความสุขและส�งผลให�
สุขภาพร�างกายดีในที่สุด 
    3.5 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 
และเป<นแบบอย�าง ต�นแบบที่ดีแก�
เพื่อนๆในคณะ 

    ความสามัคคี
และความร�วมมือ
ร�วมใจ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 103) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

การร�วมแรง ร�วมใจ
กัน 
    1.3 เพื่อให�
นักศึกษามีสุขภาวะ
ทางสังคมที่ด ี

      -กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ไตรมาสที่ 3-4 
2.4 เชิงต�นทุน 
      -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เป@าหมาย 
15,000 บาท 

กิจกรรมย�อยที่ 2  
EnTech Smart 
Student and 
Music Challenge 
4.0 (20,000บาท)  
1. วัตถุประสงคC 
    1.1 เพื่อให�
นักศึกษารู�และเข�าใจ
ถึงบุคลิกภาพที่เป<น
จุดด�อยและจุดเด�น
ของตนเองและ
สามารถนําความรู�ที่
ได�รับไปปรับและ
พัฒนาบุคลิกภาพของ

2.1 เชิงปริมาณ 
      - ร�อยละของ
นักศึกษาที่เข�าร�วม
กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ
ด�วยกีฬาและนันทนาการ 
เป@าหมายร�อยละ 80 
2.2 เชิงคุณภาพ 
      -ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมายมากกว�า 3.51 
      -ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนC เป@าหมาย
มากกว�า 3.51 

20,000.00       3.1 สร�างความสัมพันธCอันดี
ระหว�างรุ�นพี่ กับรุ�นน�อง และ
คณาจารยCภายในคณะ 
    3.2 นักศึกษาใช�เวลาว�างให�เป<น
ประโยชนCและห�างไกลจากยาเสพ
ติด 
    3.3 นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี
ก�อให�เกิดความสุขและส�งผลให�
สุขภาพร�างกายดีในที่สุด 
    3.4 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 
และแต�งกายถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

ความสามัคคีและ
ความร�วมมือร�วมใจ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 104) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ตนเองให�เหมาะสม
และดยีิ่งขึ้น 
    1.2 เพื่อส�งเสริม
ให�นักศึกษาใช�เวลา
ว�างให�เป<นประโยชนC
และห�างไกลจากยา
เสพติด 
    1.3 เพื่อให�
นักศึกษามีสุขภาวะที่
ดีก�อให�เกิดความสุข
และส�งผลให�ถึง
สุขภาพร�างกาย 
    1.4 เพื่อส�งเสริม
ให�นักศึกษาเตรียม
ความพร�อมมีความ
เป<นมืออาชีพก�อนเข�า
ฝzกประสบการณC
วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา 
    1.5 เพื่อเป<นการ
สร�างความสามัคคี
ภายในหมู�คณะ 

2.3 เชิงเวลา 
      -กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ไตรมาสที่ 3-4 
2.4 เชิงต�นทุน 
      -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เป@าหมาย 
20,000 บาท 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 105) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมย�อยที่ 3  
กีฬาวิศวกรรมสัมพันธC   
(15,000บาท)  
1. วัตถุประสงคC 
    1.1 เพื่อสร�าง
ความสัมพันธCที่ดี
ระหว�างนักศึกษาโดย
ใช�กิจกรรมสันทนา
การและนันทนาการ 
    1.2 เพื่อส�งเสริม
ให�นักศึกษาใช�เวลา
ว�างให�เป<นประโยชนC
และห�างไกลจากยา
เสพติด 
    1.3 เพื่อให�
นักศึกษามีสุขภาวะที่
ดีส�งผลให�ถึงสุขภาพ
ร�างกายและการสร�าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.1 เชิงปริมาณ 
      - ร�อยละของ
นักศึกษาที่เข�าร�วม
กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ
ด�วยกีฬาและนันทนาการ 
เป@าหมายร�อยละ 80 
2.2 เชิงคุณภาพ 
      -ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมายมากกว�า 3.51 
      -ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนC เป@าหมาย
มากกว�า 3.51 
2.3 เชิงเวลา 
      -กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ไตรมาสที่ 3-4 
2.4 เชิงต�นทุน 
      -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่

15,000.00     3.1 นักศึกษามีความสัมพันธCอัน
ดีผ�านกิจกรรมสันทนาการและ
นันทนาการ 
    3.2 นักศึกษาใช�เวลาว�างให�เป<น
ประโยชนCและห�างไกลจากพิษภัย
ของยาเสพติด 
    3.3 นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี
ส�งผลให�ถึงสุขภาพร�างกายและการ
สร�างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    4.1 ความ
สามัคคีและความ
ร�วมมือร�วมใจ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 106) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ได�รับอนุมัติ เป@าหมาย 
15,000 บาท 

กิจกรรมย�อยที่ 4  
โครงการเข�าร�วมกีฬา
ระหว�างคณะดอนขัง
ใหญ� ประจําป- 2561 
(150,000บาท)  
1. วัตถุประสงคC 
    1.1  เพื่อ
เสรมิสร�างสุขภาวะ
นักศึกษาให�แข็งแรง 
และความมีน้ําใจ
นักกีฬา 
    1.2  เพื่อ
เสรมิสร�าง
ความสัมพันธCระหว�าง
นักศึกษากับนักศึกษา 
    1.3  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
นักศึกษา 

2. ตัวชี้วัด 
2.1 เชิงปริมาณ 
      - ร�อยละของ
นักศึกษาที่เข�าร�วม
กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ
ด�วยกีฬาและนันทนาการ 
เป@าหมายร�อยละ 80 ผล
ดําเนินงานบรรล ุ
2.2 เชิงคุณภาพ 
      -ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมายมากกว�า 3.51 
ผลดาํเนินงานบรรล ุ
      -ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชนC เป@าหมาย
มากกว�า 3.51 ผล
ดําเนินงานบรรล ุ
2.3 เชิงเวลา 
      -กิจกรรมแล�วเสร็จ

150,000.00    3.1 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง
และมีน้ําใจนักกีฬา 
 3.2 นักศึกษามีความสัมพันธCที่ดี
กับนักศึกษาในคณะและต�างคณะ
มากขึ้น 
 3.3 นักศึกษามีศักยภาพในการทํา
กิจกรรมและการเรยีนมากขึ้น 

    4.1 ความ
สามัคคีและความ
ร�วมมือร�วมใจ 
    4.2 ความมีน้ําใจ
นักกีฬา 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 107) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ผลดาํเนินงานบรรล ุ
2.4 เชิงต�นทุน 
      -ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เป@าหมาย 
15,000 บาท ผล
ดําเนินงานบรรล ุ

กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (คณะวิทยาการจัดการ) 
    1.1 เพื่อส�งเสริม
ให�นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
เป<นผู�มสีุขภาพกาย 
และจิตใจที่ด ี
     1.2 เพื่อ
เสรมิสร�างให�นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
เป<นผู�ที่มี
ความสามารถในการ
ทํางานเป<นทีม 

2.1 เชิงปริมาณ 
     - จํานวนนักศึกษาที่
เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 
300  คน   เป@าหมาย 
ร�อยละ 90 / ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ100         
     - จํานวนชุดการแสดง
เชียรC เป@าหมาย 1 ชุดการ
แสดง / ผลการ
ดําเนินงาน 1 ชุดการ
แสดง 
     - จํานวนชุดการแสดง
พาเหรด  เป@าหมาย 1 ชุด

220,000.00 220,000.00    นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการ
เป<นผู�มสีุขภาพกายและจิตใจที่ดี
และ  เป<นผู�ที่มีความสามารถใน
การทํางานเป<นทีม 

    นักศึกษามีความ
พึงพอใจต�อการจัด
กิจกรรมด�าน
ส�งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
นักศึกษาโดยผ�าน
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการ
จัดการอย�างเป<น
ระบบ ด�วยวงจร 
PDCA ทําให�พัฒนา
นักศึกษาให�เป<นผู�ที่
มีคุณลักษณะที่พึง

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 108) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

การแสดง / ผลการ
ดําเนินงาน 1 ชุดการ
แสดง          
     - จํานวนชุดการแสดง
ภาคสนาม  เป@าหมาย 1 
ชุดการแสดง / ผลการ
ดําเนินงาน 1 ชุดการ
แสดง 
2.2 เชิงคุณภาพ 
     - ระดับความ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเป<นผู�มสีุขภาพ
กายและจิตใจที่ดี 
เป@าหมาย ระดับมาก 
(>3.51) 
 / ผลการดําเนินงาน 
ระดับมาก (>3.51) 
     - ระดับความ
ตระหนักถึงการเสริมสร�าง
ทักษะในการทํางานเป<น
ทีม เป@าหมาย ระดับมาก 
(>3.51) 

ประสงคCของสังคม 
และสถาน
ประกอบการ 
ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะในการทํางาน
เป<นทีมร�วมกันได�
เป<นอย�างด ี



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 109) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

 / ผลการดําเนินงาน 
ระดับมาก (>3.51) 

กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี (210,000) คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี 
กิจกรรมย�อยที่ 1 
พัฒนาสุขภาวะ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรCและ
เทคโนโลยี ด�านกาย 
ใจ สังคม และปhญญา 

  150,000.00 150,000.00 เป<นกิจกรรมที่ส�งเสริมและพัฒนา
ให�นักศึกษามีความแข็งแรง
สมบูรณCทั้งร�างกาย อารมณC และ
สังคม และเป<นการสนับสนุนให�
นักศึกษาใช�เวลาว�างให�เกิด
ประโยชนCไม�ข�องเกี่ยวกับยาเสพตดิ 
พร�อมนําหลักประชาธิปไตยและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช�ในการดําเนินกิจกรรม รวมถึง
พิธีปnดกีฬาดอนขังใหญ� ที่นําไปสู�
การพัฒนาอย�างยั่งยืน เกิดชีวิตที่
สมดลุ และพร�อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม�
ภายใต�กระแสโลกาภิวัตนC 

   

กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1.1 เพื่อให�นักศึกษามี
การพัฒนาสภาวะของ
ร�างกาย อารมณC 
จิตใจและสังคมอย�าง

2.1 ร�อยละของนักศึกษา
ที่เข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริม
สุขภาพด�วยการกีฬาและ
นันทนาการ เป@าหมายไม�

150,000.00 150,000.00    นักศึกษามีการพัฒนาสุขภาวะ
ของร�างกาย อารมณC จิตใจ และ
สังคมอย�างต�อเนื่อง เกิดการพัฒนา
นักศึกษาในด�านร�างกายและจิตใจ 

 นักศึกษาเกิดทักษา
ความสัมพันธC
ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 110) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ต�อเนื่อง  
1.2 เกิดการพัฒนา
นักศึกษาในด�าน
ร�างกายและจิตใจ 
โดยการใช�กิจกรรม
กีฬาเป<นสื่อกลาง 
1.3 เพิ่มเสรมิสร�าง
คุณธรรมจริยธรรม
ความมีน้ําใจนักกีฦา 
รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย 
1.4 เพื่อสร�างเสริมให�
นักกีฬามีภูมิคุ�มกันภัย
ห�างไกลจากยาเสพติด 

น�อยกว�าร�อยละ 90 ผล
การดําเนินงาน ร�อยละ 
100 
      (ปhญหา/อุปสรรค  = 
เนื่องจากในวันเเปnดและ
ปnด มีกิจกรรมที่ใช�
เวลานานทําให�พิธีเปnด
และปnดเลิกดึก)  
2.2  โครงการ/กิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาวะของ
นักศึกษา ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 83.33 
2.3 ระดับการประเมิน
ด�านสุขภาวะของ
นักศึกษา ไม�น�อยกว�า 
3.51 ผลการดําเนินงาน 
4.3512 

โดยใช�กิจกรรมกีฬาเป<นสื่อกลาง มี
คุณธรรมมีน้ําใจนักกีฬา รู�แพ� รู�
ชนะ รู�อภัย 

ความเข�าใจ รู�แพ� รู�
ชนะ รู�อภัย 

กิจกรรมแข�งขันกีฬาดอนขังใหญ� คณะพยาบาลศาสตรCประจําป-การศึกษา 2561 (180,000) คณะพยาบาลศาสตรC 
  1.1 เพื่อส�งเสริมการ
สร�างเสริมสุขภาพแก�
นักศึกษาโดยใช�กีฬา

    2.1 เชิงปริมาณ 
จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมาาย 400 คน ผล

180,000.00 165,000.00     นักศึกษาสามารถทํางานเป<น
ทีม และมีความสามัคคีในหมู�คณะ 
และรู�หลักการสร�างเสริมสุขภาพ 

 นักศึกษาสามารถ
ทํางานเป<นทีม รู�รัก
สามัคคี ในการ

    



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 111) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

เป<นหลัก 
    1.2 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู�ที่กําหนด 

การดําเนินงาน นักศึกษา 
400 คน 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
         - นักศึกษามี
คะแนนการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาตามที่กําหนด
หลังทํากิจกรรมมากกว�า
ก�อนทํากิจกรรม 
เป@าหมายเฉลีย่ไม�น�อย
กว�า 3.51 ผลการ
ดําเนินงาน เฉลีย่มากกว�า 
3.51 
         - ความพึงพอใจ
ของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
เป@าหมาย ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 
        - ผู�เข�าร�วม
กิจกรรมสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนC 

รวมถึงการรู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย และ
นักศึกษาได�พัฒนาศักยภาพตาม
กรอบคุณวุฒิตามที่กําหนด 

ร�วมมือร�วมใจใน
การทําเพื่อส�วนรวม 
และการแก�ปhญหา
เฉพาะหน�า รวมถึง
ได�รู�หลักการส�งเสริม
ดูแลทางสุขภาพต�อ
ตนเอง และผู�อื่น  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 112) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

เป@าหมาย ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงาน ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 
    2.3 เชิงเวลา กิจกรรม
แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด เป@าหมาย ไตร
มาสที่ 1 ผลการ
ดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1  
    2.4 เชิงงบประมาณ 
ค�าใช�จ�ายของกิจกรรม
เป<นไปตามที่ได�รับอนุมตัิ 
เป@าหมาย 180,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน 
165,000 บาท 

กิจกรรมบริการดูแลสุขภาพของนักศึกษา (คณะพยาบาลศาสตรC) 
1.1 เพื่อให�มีเวชภัณฑC
ที่พร�อมในด�านการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต�นให�กับผู�ที่มา
รับบริการได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และ

2.1 เชิงปริมาณ จํานวนผู�
เข�ารับบริการ (จํานวน
บุคลากร/นักศึกษา/
นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี) เป@าหมาย 

100,000.00 30,130.00     ยาเพียงพอ /  อุปกรณCในการ
ตรวจทันสมัยและเพียงพอ / 
ผู�ป{วยไว�ใจและเชื่อมั่นในการมารับ
บริการที่ศูนยCวิทยาศาสตรCสุขภาพ 
คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี

   4.1. ผู�มารับ
บริการมคีวาม
ประทับใจ และไว�ใจ
ในการให�บริการ 
   4.2. ส�งเสริม
สร�างเสริมสุขภาพที่

   



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 113) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

คลอบคลมุทุกกลุ�ม
โรค 
1.2 ผู�รับบริการได�รับ
ความสะดวก พึง
พอใจต�อการ
ให�บริการของศูนยC
วิทยาศาสตรCสุขภาพ 
อย�างต�อเนื่อง 
1.3 เตรียมความ
พร�อมเพื่อสนับสนุน
การออกหน�วยของ
นักศึกษา/อาจารยC ใน
การทํากิจกรรมกับ
ชุมชน 

จํานวน 500คน (ต�อ
ป-งบประมาณ)    ผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 371 
คน (กันยายน 61 – 
กุมภาพันธC 62) 
      (ปhญหา/อุปสรรค  = 
นักศึกษามาขอรับยาแทน
ผู�ป{วย (เนื่องจากต�อง
กรอกประวัติและซัก
ประวัตผิู�ป{วย เพื่อน
อาจจะไม�ทราบอาการ
และประวัติอาจให�ข�อมลู
ผิดซึ่งเสี่ยงต�อตัวผู�ป{วย
เอง)  *โดยเฉพาะอาจารยC
ผู�สอน*)  

ดีให�กับผู�มารับ
บริการ (โดยการ
แนะนําการใช�ยา
และวิธีการปฏิบัติ
ตัวหลังจากกลับไป
พักผ�อนที่บ�าน) 

โครงการที่ 14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด�วยศาสตรCพระราชา 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท�องถิ่นตามศาสตรCพระราชา (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  80,000.00 800,000.00     กิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูก

ป{าเพื่อพัฒนาท�องถิ่น โดยน�อมนํา
ศาสตรCพระราชามาใช�ในการ
ดําเนินกิจกรรม มุ�งเน�นให�บุคลากร
และนักศึกษาได�มสี�วนร�วมในการ

   



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 114) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

พัฒนาสิ่งแวดล�อมให�กับชุมชน
ท�องถิ่นในที่ที่ตนอยู� เกิดสํานึกรัก
บ�านเกิด จนกลายเป<นจิตอาสาที่
เป<นอัตลักษณCของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

กิจกรรมส�งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตรC และให�นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรCเห็นคุณค�าของวิชาชีพ (คณะพยาบาลศาสตรC) 
1.1) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให�มีความรู�
ความเข�าใจต�อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1.2) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให�พร�อมการ
ทํางานด�าน
กระบวนการคิด-
วางแผน-ทํางานและ
พัฒนางานได�อย�าง
เป<นระบบ 

2.1) เชิงปริมาณ (จํานวน
กิจกรรมที่สโมสร
นักศึกษาใช�กระบวนการ
PDCA) เป@าหมาย ร�อยละ 
50 ผลการดําเนินงาน -  
2.2) เชิงคุณภาพ (มี
ระบบครอบครัวในการ
สร�างสมัพันธภาพ) 
เป@าหมาย 5 ครอบครัว 
ผลการดําเนินงาน -  
2.3) เชิงเวลา เป@าหมาย 
ไตรมาส 2  
2.4) เชิงงบประมาณ 
เป@าหมาย 60,000 บาท 

60,000.00      3.1 สโมสรนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตรC ได�พัฒนา
กระบวนการคิดอย�างเป<นระบบ   
   3.2 นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรC  มีความสุขในการเป<น
นักศึกษา ที่ได�รับความรักความเอา
ใจใส�และมคีวามสามัคคี ทั้ง
ระหว�างนักศึกษา-อาจารยC-
บุคลากร 

    การดําเนินการ
ผลิตบัณฑิต ใน
ระดับอุดมศึกษา มี
ความจําเป<นต�อง
พัฒนาความรู�ความ
เข�าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
กระบวนการนําไปสู�
การปฏิบัติ โดย
ศักยภาพของ
นักศึกษา  ซึ่งในป-
การศึกษา 2561 
คณะพยาบาล
ศาสตรC ได�ส�งเสริม

 นักศึกษามีการ
เรียนการสอนและ
ออกฝzกปฏิบัติ จึง
หาช�วงเวลาในการ
จัดกิจกรรมค�อนข�าง
ยาก  

บริหารจัดการเวลา
ร�วมกับนักศึกษา
และเครือข�าย  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 115) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่เน�น
คุณลักษณะของการ
เป<นบัณฑิตคุณภาพ
ผ�านการจัดตั้ง
สโมสรนักศึกษาที่
สามารถประยุกตCใช�
กระบวนการ
วางแผน ดําเนินการ 
การประเมินและ
การวางแผน
ปรับปรุง (P-D-C-A) 
การเปnดโอกาสให�
ได�รับความรู�ที่เป<น
หลักการที่ถูกต�อง
และมีอาจารยCร�วม
ให�คําปรึกษาในการ
ทดลองปฏิบัติ  จะ
เป<นการสร�าง
ศักยภาพที่
เหมาะสมและ
สโมสรนักศึกษา
สามารถดําเนินการ



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 116) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมต�าง ๆ 
ร�วมกับ
สถาบันการศึกษา
อื่น ๆ ได�เพื่อให�เกิด
ความร�วมมือเป<น
เครือข�ายระดับ
องคCกรนักศึกษา 
องคCกรทางการ
ศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลยั  และ
สามารถคิดกิจกรรม
ของสโมสรที่ตรงกับ
ความต�องการ การ
ใช�วิทยาการที่
ทันสมัยและทักษะที่
จําเป<นในการ
ประสานงานเชิง
คุณภาพอย�างเป<น
ระบบ  จากผู�แทน
แหล�งเรียนรู�ที่ควบคู�
ไปการเรียนรู�ใน



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 117) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ศาสตรCสาระของ
หลักสตูร เพราะ
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
สามารถส�งเสริม
กระบวนการคิด
อย�างเป<นระบบให�
นักศึกษา และเมื่อ
ได�ประยุกตCใช�จริง
จะทําให�เกิดความ
เข�าใจที่ยั่งยืน 
สามารถนําไปสู�การ
สร�างความสามารถ
พิเศษที่เหมาะสม
กับนักศึกษาในการ
พัฒนาตนเองอย�าง
ต�อเนื่อง (Life 
Long Learning) 

กิจกรรม ก�าวเพื่อความดี ด�วยศาสตรCพระราชา (กองพัฒนานักศึกษา) 
กิจกรรมที่ 1 คืนผืน
ป{าให�ช�าง 
(99,300บาท) 

2.1 เชิงปริมาณ 
      - แปลงหญ�าให�ช�าง 
เป@าหมาย 1 แปลง ผล

99,300.00   3.1 นักศึกษามีจิตอาสา โดย
แบ�งปhนเพื่อช�วยเหลือชุมชน 
3.2 นักศึกษาเสียสละเวลาส�วนตน

นักศึกษาได�มีทักษะ
การทําโป{งเทียม 
และมีจติอาสาใน

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 118) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

1. วัตถุประสงคC 
1.1 เพื่อส�งเสริมให�
นักศึกษามีจิตอาสา 
พึ่งพา แบ�งปhน 
1.2 เพื่อให�นักศึกษา
เสียสละเวลาส�วนตน
เพื่อประโยชนC
ส�วนรวม ใช�เวลาว�าง
ให�เกิดประโยชนC 
1.3 เพื่อส�งเสริมให�
นักศึกษาแก�ไขปhญหา 
ทํางานร�วมกับผู�อื่น
และทํางานเป<นทีมได� 
1.4 เพื่อให�ช�างมี
แหล�งอาหารบริโภค 

ดําเนินงาน 1 แปลง 
      - กระทะใส�น้ํา 
เป@าหมาย 10 กระทะ ผล
ดําเนินงาน 10 กระทะ 
      - โป{งดิน เป@าหมาย 
10 โป{ง ผลดําเนินงาน 10 
โป{ง 
      - จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรมไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 90 ของกลุ�มเป@าหมาย 
120 คน  
2.2 เชิงคุณภาพ 
     - นักศึกษามีจิตอาสา 
พึ่งพา แบ�งปhน เป@าหมาย
ค�าเฉลี่ยมากกว�า 3.51 
     - นักศึกษาเสียสละ
เวลาส�วนตนเพื่อ
ประโยชนCส�วนรวม ใช�
เวลาว�างให�เกิดประโยชนC 
เป@าหมายค�าเฉลี่ย
มากกว�า 3.51 
     - นักศึกษาแก�ไข

เพื่อประโยชนCส�วนรวม 
3.3 นักศึกษาได�ทํางานเป<นทีม 
3.4 ช�างมีแหล�งอาหารเพิ่มขึ้น 

การช�วยเหลือชุมชน
ได�ร�วมกันทํางาน
เป<นทีม 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 119) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ปhญหา ทํางานร�วมกับ
ผู�อื่นและทํางานเป<นทีมได� 
เป@าหมายค�าเฉลี่ย
มากกว�า 3.51 
2.3 เชิงเวลา กิจกรรม
แล�วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ก�อนวันที่ 26 
ธันวาคม 2561 
 
2.4 เชิงต�นทุน เบิดจ�าย
ครบ 99,300 บาท 

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติและสร�างความร�วมมือกับสถานประกอบการและเครือข�าย 
กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน�นการเรยีนรู�จากการปฏิบัติการและสร�างความร�วมมือกับเครือข�าย คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตรCและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
    1. เพื่อสร�างความ
ร�วมมือกับ
สถานศึกษาและ
สถานประกอบการทั้ง
ในประเทศและ
ต�างประเทศ 
    2. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ประสบการณC

2.1 เขิงปริมาณ  
      - จํานวนความ
ร�วมมือ MOU เป@าหมาย 
1 หน�วยงาน /ผลการ
ดําเนินงาน - โครงการยัง
อยู�ในระหว�างดําเนินการ 
2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. ระดับการรู�จักชื่อเสียง

40,000.00   มีการสร�างเครือข�ายความร�วมมือ
กับสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการสามารถนํา
ประสบการณCที่ได�มาประยุกตCใช�
กับการเรยีนการสอนของคณะได� 

โครงการยังอยู�ใน
ระหว�างดําเนินการ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 120) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กับสถาบันการศึกษา
อื่นและสถาน
ประกอบการเพื่อ
นํามาประยุกตCใช�กับ
การเรยีนการสอน 

ของคณะในสังคม 
เป@าหมาย ค�าเฉลีย่ 4.00 
/ผลการดําเนินงาน - 
โครงการยังอยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 
 2. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาการเรียนรู�ของ
นักศึกษาร�วมกับสถาน
ประกอบการ เป@าหมาย 5 
ข�อ /ผลการดําเนินงาน - 
โครงการยังอยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากโครงงานวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
เพื่อบูรณาการสื่อการ
เรียนการสอนจาก
งานวิจัยของสาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2.1 เขิงปริมาณ  
      - จํานวน
โครงงานวิจัยที่นํามา
บูรณาการ เป@าหมาย 1 
ชิ้น /ผลการดําเนินงาน - 
โครงการยังอยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 
2.2 เชิงคุณภาพ 
เป@าหมาย 1 ชิ้น /ผลการ

10,000.00   โครงการยังอยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

โครงการยังอยู�ใน
ระหว�างดําเนินการ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 121) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ดําเนินงาน - โครงการยัง
อยู�ในระหว�างดําเนินการ 
      1. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนา
กระบวนการสอน  
Active Learning 
          ก. มีระบบและ
กลไกในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน 
          ข. มีกลวิธีในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน�นการเรียนรู�จากการ
ปฏิบัต ิ
          ค. มีสื่อ อุปกรณC
การสอนที่เหมาะสมกับ
กลวิธีการสอน 
          ง. มีการกํากับ
ติดตามการสอนของ
อาจารยCอย�างเป<นระบบ 
 
 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 122) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning (คณะวิทยาการจัดการ) 
    1.1 เพื่อส�งเสริม
ให�นักศึกษา
ประยุกตCใช�หลัก
ทฤษฎีทางการจัดการ
ในการประกอบอาชีพ 
    1.2 เพื่อเตรียม
ความพร�อมด�าน
ทักษะให�กับนักศึกษา
ก�อนฝzกประสบการณC
วิชาชีพ 

2.1 เขิงปริมาณ  
      - ร�อยละของการ
จัดการเรียนการสอนที่
ผู�เรยีนสามารถเรียนรู�จาก
การปฏิบัติงานจริง 
เป@าหมาย นักศึกษา 150 
คน /ผลการดาํเนินงาน - 
ร�อยละ 100 
2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจได�รับการ
พัฒนาด�านทักษะในการ
ฝzกประสบการณC
ภาคสนามก�อนฝzก
ประสบการณCวิชาชีพ 
เป@าหมาย นักศึกษา 150 
คน /ผลการดาํเนินงาน - 
ร�อยละ 100 
 2. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน Active 

78,650.00   มีโครงการยังจัดทําไม�แล�วเสร็จ 
เนื่องจากกําลังดําเนินการขอแก�ไข
ขยายเวลาการดําเนินโครงการ 
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

leaning เป@าหมาย 4 ข�อ 
/ ผลการดําเนินงาน 4 ข�อ 

การเรยีนรู�เชิงปฏิบัติการโครงการพิเศษด�านคอมพิวเตอรC สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ร�วมกับสถานประกอบการ (คณะวิทยาการจัดการ) 
กิจกรรมย�อยที่ 1 การ
เรียนรู�เชิงปฏิบัติการ
จากสมาคม
ปhญญาประดิษฐC
ประเทศไทย  
1. วัตถุประสงคCของ
โครงการ/กิจกรรม 
    1.1 เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรยีนรู�โดย
ปฏิบัติงานจริงร�วมกับ
สถานประกอบการ 
    1.2 เพื่อให�
นักศึกษาสามารถ
แก�ไขปhญหาจาก
สถานการณCจริง 
    1.3 เพื่อให�
นักศึกษาสามารถเห็น
กระแสของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 เขิงปริมาณ  
      - นักศึกษาของสาขา
การจัดการสารสนเทศ
ทางธุรกิจ เป@าหมาย - 22  
/ผลการดําเนินงาน - 22 
2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต�อการ
เรียนรู�ของนักศึกษา
ร�วมกับสถาน
ประกอบการ เป@าหมาย 
ระดับ ≥ 3.51 /ผลการ
ดําเนินงาน - 4.17 
 2. ระดับการนําความรู�
ไปใช�ประโยชนC  ระดับ ≥ 
3.51 /ผลการดําเนินงาน 
- 4.27 
2.3 เชิงเวลา  
      - โครงการแล�วเสร็จ

10,000.00 7,990.00     3.1 นักศึกษาได�เข�าไปศึกษากับ
สถานประกอบการ 
    3.2 นักศึกษาได�การเรียนรู�จาก
การปฏิบัตจิากสถานประกอบการ 

    นักศึกษาได�รับ
ประสบการณCที่
นอกเหนือจากการ
เรียนในห�องเรียน 
เช�น ด�านการเตรียม
ความพร�อมก�อน
ออกฝzก
ประสบการณCจริง 
เป<นต�น 
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

มาใช�ในภาคธุรกิจ 
    1.4 เพื่อให�
นักศึกษาเห็นถึง
ช�องทางในการทํางาน
ในอนาคต 
    1.5 เพื่อให�
นักศึกษามีความ
พร�อมก�อนออกไปฝzก
ประสบการณCใน
สถานประกอบการ
และพร�อมเข�าสู�
ตลาดแรงงานต�อไป 

ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย - ไตรมาส1 /
ผลการดําเนินงาน - ไตร
มาส1 
2.4 เชิงต�นทุน 
      - ค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินโครงการ 
เป@าหมาย - 9,560 บาท / 
ผลการดําเนินงาน - 
7,990 บาท 

กิจกรรมเตรยีมความพร�อมสู�สมาชิกวิชาชีพ (คณะพยาบาลศาสตรC) 
1.1) พัฒนาความรู�
ด�านวิชาการให�แก� 
นักศึกษาและอาจารยC
ของคณะพยาบาล
ศาสตรC 
1.2) เตรียมความ
พร�อมในการสอบ
ความรู�แก�นักศึกษา
พยาบาล และขอขึ้น

    2.1 เชิงปริมาณ 
(จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม) เป@าหมาย ร�อย
ละ 80 / ผลการ
ดําเนินงาน ร�อยละ 80 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
(นักศึกษาพยาบาลศาสตรC 
ชั้นป-ที่ 4 มีผลการสอบขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ

100,000.00 58,820.00     3.1 ผู�เรียนได�รับการพัฒนาผล
การเรยีนรู�เป<นไปตามหลักสูตร
กําหนด      
    3.2 นักศึกษาได�ประสบการณC
ตรงในการทบทวนผ�านการสอบ
ประมวลความรู�ในทุกรายวิชา   
    3.3 นักศึกษาสอบผ�าน ผลการ
สอบขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับ

   องคCความรู�ที่
ได�รับ คือ การสร�าง
เครือข�ายอาจารยCผู�
มีความเชี่ยวชาญใน
การสอนและ 
มีประสบการณCสอน
ในขอบเขตเนื้อหาที่
ใช�สอบใบประกอบ
วิชาชีพฯทั้ง 8 

    5.1 การแสวงหา
วิทยากรผู�เชี่ยวชาญ
ในแต�ละสาขาวิชา
พบว�ามีผู�เชี่ยวชาญ
มีจํานวนจํากัด 
วิทยากรมีภาระงาน
ในสถาบันที่สังกัดจึง
ต�องมาบรรยายใน
วันเสารC-อาทิตยC 

    6.1 Master 
Plan นักศึกษาชั้นป-
ที่4 ควรจะมีความ
แน�นอนตั้งแต�ก�อน
เปnดภาคเรียน 
เพื่อให�เตรียมการจัด
โครงการนี้ได�ตั้งแต�
เปnดภาคเรียน  
    6.2 ควรจัดให�
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ทะเบียนเพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯจากสภาการ
พยาบาล 

ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯจากสภาวิชาชีพ) 
เป@าหมายร�อยละ 65 ผล
การดําเนินงานอยู�ระหว�าง
ดําเนินงาน 
    2.3 เชิงเวลา: 
เป@าหมาย 1 ไตรมาส 2 / 
ผลการดําเนินงานอยู�
ระหว�างดําเนินงาน 
    2.4 เชิงงบประมาณ : 
ผลการดําเนินงานอยู�
ระหว�างดําเนินงาน 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯจาก
สภาวิชาชีพไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 

รายวิชา  จัดให�มี
การเสริมสร�าง
ความรู�ให�กับ
อาจารยCภายใน
คณะฯ และการ
จัดทําคลังข�อสอบ 
สําหรับการเตรียม
สอบใบประกอบ
วิชาชีพ ทั้ง 8 
รายวิชา 

    5.2 ค�าตอบแทน
วิทยากรใช�เกณฑC
บรรรยายให�กับ
นักศึกษาซึ่งสามารถ
เบิกได�ชั่วโมงละ 
400 บาท เป<นอัตรา
ค�าตอบแทนที่
ค�อนข�างต่ํา 
    5.3 การเดินทาง
วิทยากรอยู�ไกลมี
ปhญหาเรื่องการ
เดินทาง บางครั้งรถ
มหาวิทยาลยัไม�
สามารถให�บริการได� 
จึงจําเป<นต�องจ�างรถ
ภายนอกซึ่งทําให�
ต�องใช�เงิน
งบประมาณสูง  
    5.4 การ
ปรับเปลีย่นMaster 
Plan ที่ทําให�
นักศึกษาจบเร็วขึ้น 

นักศึกษาชั้นป-ที่ 3 
ได�ร�วมโครงการนี้
ด�วย เพื่อให�
นักศึกษาได�คิด
ทบทวนและสามารถ
จดจําความรู�ได�มาก
ขึ้น  
    6.3 พัฒนา
อาจารยCของคณะฯ 
ให�มีขีด
ความสามารถในการ
สอนให�ความรู�แก�
นักศึกษาได�เท�า
เทียมวิทยากร
ภายนอก  
    6.4 มีการให�
รางวัลแก�นักศึกษาที่
สามารถผ�านใบ
ประกอบวิชาชีพ ได�
ทั้งหมด 8รายวิชาใน
การสอบครั้งแรก  
    6.5 ผลักดันให�
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

จึงทําให�การเตรยีม
จัดทําโครงการมี
ช�วงเวลาให�เตรยีม
ดําเนินการน�อย  
    5.5 Master 
Plan นักศึกษาชั้นป-
ที่4 ในภาค
การศึกษาที่ 1 และ
2 นักศึกษาต�อง
ฝzกงานสถานที่
ห�างไกล เช�น รพ.
ประจวบ รพ.สต.ใน
อําเภอต�าง ๆ จึงไม�
สามารถจัดโครงการ
นี้ได�ตั้งแต�เปnดภาค
การศึกษาได�ตาม
แผนงานที่วางไว� 
การจัดโครงการ
หลังจากที่นักศึกษา
เรียบจบ มีช�วงเวลา
สั้นทําให�นักศึกษา
ไม�มเีวลาคิดทบทวน

อาจารยCของคณะฯ 
ให�เข�าไปมสี�วนร�วม
ในการวางแผนออก
ข�อสอบของสภาการ
พยาบาล  
    6.6 ศึกษาดูงาน
ในสถาบันที่สอบ
ผ�านใบประกอบ
วิชาชีพได�ร�อยละ 90 
ขึ้นไป 
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ความรู�และเหนื่อย
ล�า 

กิจกรรมนวัตกรรมทางการแพทยCแผนไทย (คณะพยาบาลศาสตรC) 
1.1) เพื่อพัฒนา
ผลงาน นวัตกรรม
และความคิด
สร�างสรรคCทางการ
แพทยCแผนไทย  
1.2) เพื่อให�นักศึกษา
ได�เรียนรู�ผ�านการ
ปฏิบัติ เกิดความคิด
สร�างสรรคC และสร�าง
ผลงาน นวัตกรรมทาง
การแพทยCแผนไทย 

   2.1 เชิงปริมาณ: 
ผลงานนวัตกรรม 
เป@าหมาย 1 ผลงาน
นวัตกรรม  ผลการ
ดําเนินงาน 1 ผลงาน
นวัตกรรม 
    2.2 เชิงคุณภาพ: 
ระดับการได�รับการเรยีนรู�
ของนักศึกษา เป@าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
    2.3 เชิงเวลา: ไตรมาส 
เป@าหมาย 1  ผลการ
ดําเนินงาน 1  
    2.4 เชิงงบประมาณ 
เป@าหมาย 50,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน 
47,700 

50,000.00 47,700.00     วันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
นักศึกษาการแพทยCแผนไทย ชั้นป-
ที่ 3-4 และคณาจารยCได�นําผลงาน
นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรคC
ทางการแพทยCแผนไทย ณ อาคาร
สุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี โดยมีการบูรณาการ
กับรายวิชาวิจัยทางการแพทยCแผน
ไทย และวิชาสัมมนาทาง
การแพทยCแผนไทย และมี
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยCแผน
ไทย ชั้นป-ที่ 1 และ 2 และ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มารบัฟhงการนําเสนอ 
ผลงาน โดยมีบุคลากรและ
ประชาชนที่สนใจ เข�ารับฟhงด�วย 
อีกทั้งเป<นการจัดแสดงนิทรรศการ 
ร�วมกับในงาน การประชุมวิชาการ

   นักศึกษาเกิด
ทักษาความสัมพันธC
ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ความเข�าใจ รู�แพ� รู�
ชนะ รู�อภัย 
องคCความรู�ที่ได�รับ
จากการดําเนิน
โครงการ คือ
นวัตกรรมทาง
การแพทยCแผนไทย 
ได�แก�ลูกประคบผ�า
ย�อมครามสูตร
สมุนไพรผสมข�าว
เหนียวดํา ผ�านทาง
กิจกรรมนวัตกรรม
ทางการแพทยCแผน
ไทย จะเป<นการ
ส�งเสริมการเรียนรู�

 1. ระยะเวลาใน
การวางแผนงาน 
ระยะสั้นเกินไป 
 2. จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรมน�อยเกินไป 

1. ควรเพิ่มรูปแบบ
การดําเนินกิจกรรม 
ให�มีความ
หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 
 2. ควรพัฒนา หรือ
บูรณาการร�วมกับ
สาขาวิชาชีพอื่น 
เพื่อให�เกิดประโยชนC
มากขึ้น 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 128) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัย” ครั้งที่ 5 

ของนักศึกษา และ
อาจารยC ตามการ
เรียนรู�ในศตวรรษที่ 
21 เพื่อให�นักศึกษา
เกิดทักษะสําหรับ
การออกไป
ดํารงชีวิตในโลก
แห�งศตวรรษที่ 21 
ได�แก� ทักษะการ
เรียนรู�และ
นวัตกรรม หรือ 3R  
และ 4C ซึ่งมี
องคCประกอบ คือ 3 
R ได�แก� Reading 
(การอ�าน), การ
เขียน(Writing) และ 
คณิตศาสตรC 
(Arithmetic) และ 
4 C (Critical 
Thinking - การคิด
วิเคราะหC, 
Communication- 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 129) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

การสื่อสาร 
Collaboration-
การร�วมมือ และ 
Creativity-
ความคิดสร�างสรรคC 
รวมถึงทักษะชีวิต
และอาชีพ และ
ทักษะด�าน
สารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการด�าน
การศึกษาแบบใหม� 

โครงการที่ 16 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลนC 
กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนC สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตรCและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
เพื่อผลิตสื่อการการ
เรียนการสอน
ออนไลนCของรายวิชา
ในสาขาวิชา  

   2.1 เชิงปริมาณ 
   1. จํานวนรายวิชา
ออนไลนC เป@าหมาย 1 ชิ้น 
/ ผลการดําเนินโครงการ-
โครงการยังอยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 
   2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. ความพึงพอใจของ

10,000.00   โครงการยังอยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

โครงการยังอยู�ใน
ระหว�างดําเนินการ 

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 130) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ผู�ใช�งาน เป@าหมาย > 
3.51 / ผลการดาํเนิน
โครงการ-โครงการยังอยู�
ในระหว�างดําเนินการ 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร�างสื่อการสอนออนไลนC (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
กิจกรรมย�อยที่ 1 การ
พัฒนาทักษะการ
สร�างสื่อการสอน
ออนไลนC  

  17,600.00 2,820.00 เป<นไปตามวัตถุประสงคCข�อที่ 1 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับความรู� 
และผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�พบเห็น
สื่อแบบต�างๆ นวัตกรรมใหม� ซึ่ง
ช�วยกระตุ�นความคิดสร�างสรรคC 

   

กิจกรรม จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
     1.1 เพื่อให�มี
ช�องทางในการ
เผยแพร�ความรู�
ทางด�านวิชาการและ
งานวิจัยในรูป
บทความของอาจารยC
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  
     1.2 เพื่อให�มี
ช�องทางเผยแพร�
ความรู�งานวิจัยใน

   2.1 จํานวนวารสารที่
ผลิต เป@าหมาย จํานวน ๑ 
ฉบับ และบทความไม�
น�อยกว�า ๑๕ เรื่อง/ป- ผล
การดําเนินงาน ไม�
สามารถดําเนินการออก
เล�มได� 
   2.2 มีกระบวนการ
จัดทําวารสารที่ได�
มาตรฐาน สกอ. 
เป@าหมายปฏิบัตติาม

200,000.00       3.1 จํานวนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการครบตามที่
กําหนด 
    3.2 กระบวนการเขียน
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

   - จํานวน
บทความมีไม�ถึง๑๕ 
เรื่องจึงต�องรับ
เพิ่มเตมิเกินเวลา
ออกไป 
   - ต�องรอผลการ
ประเมินจาก ผู�ทรง
ครบ แล�วจึงให�
ปรับปรุง และออก
ใบตอบรับ 
   - ไม�สามารถ

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 131) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

รูปแบบบทความของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี
     1.3 เพื่อผลิต
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี

เกณฑCมาตรฐาน สกอ. 
ครบสมบูรณCทุกขั้นตอน 
ผลการดําเนินงาน
พิจารณาผลงานตาม
ผู�ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผล
งานทุกฉบับ 
   2.3 กิจกรรมแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
เป@าหมาย ต.ค. 61 – ธ.ค.
62 ผลการดําเนินงาน 
ต.ค. 61 – ธ.ค.62 
   2.4 ค�าใช�จ�ายของ
กิจกรรมเป<นไปตามที่
ได�รับอนุมัติ เป@าหมาย 
68,000 บาท ผลการ
ดําเนินงาน ไม�มีการ
เบิกจ�าย 

เบิกจ�ายได�ตาม
ระยะเวลาเนื่องจาก
ต�องรอผลการ
ประเมินจากผู�ทรง
กลับมาครบแล�วจึง
เบิกค�าตอบแทน 

ยุทธศาสตร$ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณCและคุณลักษณะของนักศึกษาครูผ�านกิจกรรมหอพักและกิจกรรมเสริม (คณะครุศาสตรC) 
เพื่อจัดกิจกรรมเสรมิ
คุณลักษณะความเป<น

2.1) เชิงปริมาณ จํานวน
นักศึกษา 

100,000.00 100,000.00     นักศึกษามีคุณลักษณะความ
เป<นครูที่ดี  รู�จักการปฏิบัติตนเอง

    - นักศึกษามี
คุณลักษณะความ

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 132) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ครูสําหรับนักศึกษา
หอพัก 

       เป@าหมาย 528 คน 
       ผลการดําเนินงาน  
2.2) เชิงคุณภาพ 
       เป@าหมาย ความพึง
พอใจของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม ร�อยละ 80  
       ผลการดําเนินงาน  
       -ความพึงพอใจ 
กิจกรรมเสริมสร�างความ
มีวินัยเข�าแถวหน�าเสาธง 
ร�อยละ4.26 
       -ความพึงพอใจ 
กิจกรรมปลูกฝhงและหล�อ
หลอมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคCนอกชั้นเรยีน 
ร�อยละ 4.13 
       -ความพึงพอใจ 
กิจกรรมเสริมสร�างสุข
ภาวะ ร�อยละ 4.25 
       -ความพึงพอใจ 
กิจกรรมพัฒนาจิตและฝzก
สมาธิ ร�อยละ 4.18 

ได�ถูกต�องตามสถานที่และ
สถานการณCต�างๆ สามารถที่จะใช�
ภาษาสื่อสารได�อย�างถูกต�อง  รู�จัก
การประหยัดเงินในการใช�จ�าย  
รู�จักการดแูลสุขภาพร�างกายของ
ตนเอง และการคิดบวกเพื่อสร�าง
แรงบันดาลใจให�กับชีวิตการเรยีน
ในสายวิชาชีพครูให�มีความสุขและ
ประสบผลสําเร็จ  

เป<นครูที่ดีขึ้น 
    - นักศึกษาครู
ได�รับการยอมรับ
จากสังคม 
    - นักศึกษาและ
คณาจารยCได�มี
ความสัมพันธCกัน
มากขึ้น 
    - นักศึกษาครูมี
การสอบบรรจุ การ
สอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 
และการมีงานของ
ทํานักศึกษาสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

2.3) เชิงเวลา 
       เป@าหมาย 
ระยะเวลาร�อยละ 100 
       ผลการดําเนินงาน 
ระยะเวลาร�อยละ 100 
2.4) เชิงงบประมาณ 
       เป@าหมาย 
งบประมาณร�อยละ 100 
       ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณร�อยละ 100 

กิจกรรม “การพัฒนาสมรรถนะครูเกษตรให�พร�อมทํางานด�วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21” (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตครูให�พร�อม
ทํางานด�วยวิชาการ 
วิชาชีพและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2.1) ร�อยละของนักศึกษา
ที่ผ�านการพัฒนาทักษะ/
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 
       เป@าหมาย ร���อยละ 
90  
       ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 100 (นักศึกษา
ทุกคนของหลักสูตรได�รับ
การพัฒนา) 
2.2) ชิ้นงานที่เกิดจาก

80,000.00 7,530.50     3.1นักศึกษาได�รับการพัฒนา
ทักษะด�านการจัดสวนถาดแบบ
แห�งและชื้นเพื่อนําไปสู�การสอน
นักเรียนเมื่อจบการศึกษา 
    3.2 นักศึกษาได�รับการเตรียม
ความพร�อมทางวิชาการ/และ
ทักษะวิชาชีพเกษตรเพื่อเข�า
แข�งขันระดับชาติ  

    4.1 เทคนิคการ
จัดสวนถาดแบบ
แห�งและชื้น 
    4.2 เทคนิคการ
กรอกวัสดุปลูกเพื่อ
การแข�งขัน
ระดับชาต ิ
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ความคิดสร�างสรรคCของ
นักศึกษา 
       เป@าหมาย 1 ชิ้นงาน 
       ผลการดําเนินงาน 
32 ชิ้นงาน 
2.3) ร�อยละของบัณฑิต
ครูที่สอบผ�านมาตรฐาน 
ใบประกอบวิชาชีพครู 
       เป@าหมาย ร�อยละ 
80 
       ผลการดําเนินงาน 
ยังไม�มีการสอบ 
2.4) ร�อยละของบัณฑิต
ครูที่ได�รับการบรรจุเข�า
ทํางานในท�องถิ่น 
       เป@าหมาย ร�อยละ 
20 
       ผลการดําเนินงาน 
ยังไม�มีนักศึกษาจบ
การศึกษา 
2.5)  ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ได�รับความรู�/ความเข�าใจ 
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

       เป@าหมาย ร�อยละ 
80  
       ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 82 
2.6) ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
       เป@าหมาย ร�อยละ 
80 
       ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 85 
2.7) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนC 
       เป@าหมาย ร�อยละ
80 
       ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 82 
2.8) โครงการแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
       เป@าหมาย ไตรมาส 
3  
       ผลการดําเนินงาน 
บางกิจกรรมอยู�ใน
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

ขั้นตอนของการ
ดําเนินการ 

ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด�านวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  90,000.00 21,495.00  เป<นไปตามวัตถุประสงคCข�อที่ 1 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับการพัฒนา
ความคิดสร�างสรรคC และได�รบัการ
ส�งเสริมการพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมด�านวิทยาศาสตรCและ
เทคโนโลยี ทําให�มีผลงานมี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

   

กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด�วยกิจกรรม STEM ศึกษาให�แก�นักศึกษาสาขาเคมี (คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี) 
  15,500.00 15,500.00     
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน�นการเรยีนรู�จากการปฏิบัตจิริงร�วมกับโรงเรียนเครือข�ายในท�องถิ่น 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนเกษตรแบบSTEMให�นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตรC)” โดยการปฏิบัติจริงร�วมกับโรงเรียน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
เพื่อฝzกทักษะการ
จัดการเรียนรู�แบบ
STEM ให�กับ
นักศึกษา 2. เพื่อให�
นักศึกษามีความรู� 
ความเข�าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการ
สอนแบบ STEM  3. 

2.1) ร�อยละของนักศึกษา
ที่ผ�านการพัฒนาทักษะ/
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 
       เป@าหมาย ร�อยละ 
90 
       ผลการดําเนินงาน 
อยู�ระหส�างดําเนินการ 

26,000.00      
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

เพื่อฝzกให�นักศึกษาได�
มีโอกาสคุ�นเคยกับ
นักเรียน และฝzก
ทักษะการควบคุมชั้น
เรียน 

2.2) จํานวนโรงเรียนที่
ร�วมกิจกรรม 
       เป@าหมาย 1 
โรงเรียน 
       ผลการดําเนินงาน 
อยู�ระหส�างดําเนินการ 
2.3) ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
ได�รับความรู�/ความเข�าใจ 
       เป@าหมาย ร�อยละ 
80 
       ผลการดําเนินงาน 
อยู�ระหส�างดําเนินการ 
2.4)  ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
       เป@าหมาย  ร�อยละ 
80 
       ผลการดําเนินงาน 
อยู�ระหส�างดําเนินการ 
2.5) ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชนC 
       เป@าหมาย ร�อยละ 
80 



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 138) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

       ผลการดําเนินงาน 
อยู�ระหส�างดําเนินการ 
2.6) โครงการแล�วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
       เป@าหมาย ไตรมาส 
3  
       ผลการดําเนินงาน 
อยู�ระหส�างดําเนินการ 

ยุทธศาสตร$ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการพัฒนาข�อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล�งทุนภายนอก (สถาบันวิจัย) 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
นักวิจัยรุ�นกลาง  
1. วัตถุประสงคCของ
โครงการ/กิจกรรม 
1.1) เพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุ�นกลางของ
มหาวิทยาลยัให�เขียน
ข�อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนจากแหล�ง
ทุนภายนอกได� 

2.1) ร�อยละของนักวิจัยที่
ได�รับการพัฒนา  
       เป@าหมาย ร�อยละ 
50  
       ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 10  
       ปhญหา/อุปสรรค = 
การพัฒนานักวิจัยจะ
ดําเนินการต�อเนื่องเพื่อ
พัฒนานักวิจัยให�ได�ตาม
เป@าหมายที่ตั้งไว� 

36,900.00 31,300.00     นักวิจัยรุ�นกลางของ
มหาวิทยาลยัสามารถเขียน
ข�อเสนอโครงการวิจัยได�อย�างมี
คุณภาพและเป<นไปตามความ
ต�องการของแหล�งทุน สามารถส�ง
ข�อเสนอโครงการเพื่อขอทุนจาก
แหล�งทุนภายนอกได� 

    การพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย
สามารถทําได�ใน
หลายรูปแบบโดย
พิจารณาให�
เหมาะสมกับสิ่งที่
ต�องการพัฒนา โดย
การพัฒนานักวิจัย
ให�สามารถขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล�งทุนต�าง ๆ 
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

2.2) ร�อยละของข�อเสนอ
โครงการวิจัยที่ได�รับการ
พัฒนา  
       เป@าหมาย ร�อยละ 
90  
       ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละ 100 

ได�นั้น จําเป<นอย�าง
ยิ่งที่จะต�องเขียน
ข�อเสนอ
โครงการวิจัยให�ตรง
กับความต�องการ
ของผู�ให�ทุน มีความ
เหมาะสมสอดคล�อง 
สมเหตุสมผล กันทั้ง
เรื่องของงานและ
งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยด�าน
การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อเผยแพร�ใน
ระดับนานาชาต ิ
1. วัตถุประสงคCของ
โครงการ/กิจกรรม 
1.1) เพื่อพัฒนา
นักวิจัยให�สามารถ
เขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพCเผยแพร�ใน
ระดับนานาชาต ิ

2.1) จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 
       เป@าหมาย 40 คน    
       ผลการดําเนินงาน 
48 คน 

16,288.00 7,888.00    นักวิจัยได�รับการพัฒนาความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพCเผยแพร�ใน
ระดับนานาชาติ และสามารถเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพCเผยแพร�ใน
ระดับนานาชาติได� 

    ในปhจจุบันการ
เผยแพร�ผลงานวิจยั
ให�สามารถนําไปใช�
ประโยชนCได�เป<น
เรื่องจําเป<น 
โดยเฉพาะการ
นําเสนอผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ 
จึงเป<นสิ่งที่จําเป<น
เร�งด�วนในการ
พัฒนานักวิจัยให�
สามารถเขียน
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

บทความวิจัยและ
เผยแพร�ในระดับ
นานาชาติได�   

กิจกรรมที่ 3 อบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
โจทยCวิจัยให�
สอดคล�องกับทิศ
ทางการวิจัยใน
ภาพรวมของประเทศ  
1. วัตถุประสงคCของ
โครงการ/กิจกรรม 
1.1) เพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุ�นกลางของ
มหาวิทยาลยั ให�
สามารถเขียน
ข�อเสนอโครงการวิจัย
และพัฒนาโจทยCวิจัย
ให�สอดคล�องกับทิศ
ทางการวิจัยใน
ภาพรวมของประเทศ
ได�อย�างมีคุณภาพ 
และขอรับทุน

2.1) จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 
       เป@าหมาย 30 คน    
       ผลการดําเนินงาน 
70 คน 

9,970.00 9,040.00 นักวิจัยได�รับการพัฒนาความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการเขียน
ข�อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา
โจทยCวิจัยให�สอดคล�องกับทิศ
ทางการวิจัยในภาพรวมของ
ประเทศได�อย�างมีคุณภาพ และ
ขอรับทุนสนับสนุนจากแหล�งทุน
ภายนอกได� 

    การพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย
สามารถทําได�ใน
หลายรูปแบบโดย
พิจารณาให�
เหมาะสมกับสิ่งที่
ต�องการพัฒนา โดย
การพัฒนานักวิจัย
ให�สามารถขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล�งทุนต�าง ๆ 
ได�นั้น จําเป<นอย�าง
ยิ่งที่จะต�องเขียน
ข�อเสนอ
โครงการวิจัยให�ตรง
กับความต�องการ
ของผู�ให�ทุน มีความ
เหมาะสมสอดคล�อง 
สมเหตุสมผล กันทั้ง
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

สนับสนุนจากแหล�ง
ทุนภายนอกได�  

เรื่องของงานและ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร$ที่ 5 การพัฒนาท2องถิ่น 
โครงการที่ 32 โครงการแก�ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืนตามพระราโชบาย (สถาบันวิจัยและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
1.1) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด�านการ
บริการวิชาการแก�
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี
1.2) เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการในการพัฒนา
ท�องถิ่นให�เกิด
ประโยชนCสูงสุดต�อ
สังคม 

2.1) จํานวนบุคลากรที่
เข�าร�วมกิจกรรมการ
พัฒนา  
       เป@าหมาย 50 คน  
       ผลการดําเนินงาน 
มีอาจารยCและเจ�าหน�าที่
เข�าร�วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองด�านการจัด
กระบวนการชุมชน 
จํานวน 52 คน 
2.2) รูปแบบการจัด
กระบวนการชุมชน 
       เป@าหมาย 1 
รูปแบบ 
       ผลการดําเนินงาน 
เกิดรูปแบบการจัด
กระบวนการในชุมชน 4 

356,198.00 355,698.00     3.1 เกิดคณะทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการแก�ไขปhญหา
ความยากจนของจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธC จํานวน 12 
พื้นที่ โดยมีหัวหน�าคณะทํางานแต�
ละพื้นที่เป<นผู�ขับเคลื่อนงาน
ระหว�างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ 
เรียกว�า ผู�จัดการชุมชน 
    3.2 ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับ
การพัฒนา มีความรู�ในการจัด
กระบวนการชุมชนโดยใช�
กระบวนการมีส�วนร�วม โดยใช�
วิธีการจัดประชุมอย�างสร�างสรรคC 
การใช�เส�นเวลา (Time line) การ
จัดการความรู� และการทําแผนผัง
ชุมชนเพื่อให�สามารถลงพื้นที่
ชุมชนและใช�กระบวนการในการ

    บทเรียนในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ 
คือ การรับสมัคร
ผู�เข�าร�วมโครงการ
โดยใช�วิธีการยื่นใบ
สมัครด�วยตนเอง
โดยไม�ต�องผ�าน
หน�วยงานต�นสังกัด 
ทําให�ผู�เข�าร�วม
โครงการรู�สึกมี
ความอิสระในตัวเอง 
มีการบูรณาการ
ศาสตรCต�างๆในการ
ทํางาน สามารถเข�า
ร�วมกิจกรรมร�วมกัน
ได�ด�วยความ
กลมกลืนโดยไม�ต�อง

  



ข�อมูล : ระบบระบบติดตามแห�งชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ป-งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (หน�าที่ 142) 
 

วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

รูปแบบ ได�แก� การใช�เส�น
เวลา (Time line) การ
จัดประชุมอย�าง
สร�างสรรคC และการทํา
แผนผังชุมชน การจัดการ
ความรู� 

ดึงข�อมูลอันประกอบไปด�วย 
ปhญหาและความต�องการของ
ชุมชน และองคCความรู�จากชุมชน
ได� 

คํานึงถึง ตําแหน�ง 
บทบาท และ
สถานะของตนเอง 
จึงสามารถก�อตั้ง
คณะทํางานแต�ละ
พื้นที่ที่มาจากความ
เชี่ยวชาญในแต�ละ
สาขา และสามารถ
บูรณาการศาสตรCใน
การแก�ไขปhญหาใน
พื้นที่ได� 

กิจกรรมเวทีรับฟhงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต�นแบบโดยเน�นกระบวนการมสี�วนร�วมของทุกภาคส�วนจังหวัดเพชรบุร ี
1.1) เพื่อสํารวจ
ประเด็นปhญหา/ความ
ต�องการของชุมชน  
1.2) เพื่อคัดเลือก
ปhญหาสู�การแก�ไข  
1.3) เพื่อวางแผน
ร�วมกันในการบูรณา
การของหน�วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

2.1) จํานวนชุมชน
เป@าหมาย 
       เป@าหมาย 8 ชุมน 
       ผลการดําเนินงาน 
จํานวนชุมชน 8 ชุมชน 
ได�แก�   
1. ชุมชนบ�านสองพี่น�อง 
อําเภอแก�งกระจาน 
2. ชุมชนดอนมะขามย�าง
เนื้อ อ.บ�านแหลม  

58,454.00 53,671.44    3.1 ค�นพบประเด็นปhญหาและ
ความต�องการที่แท�จริงของชุมชน
เพื่อนําสู�การวางแผนการแก�ปhญหา 
ประเด็นปhญหาในเขตจังหวัด
เพชรบุรี (เร�งด�วน) ได�แก� 
  1)  ชุมชนดอนมะขามย�างเนื้อ อ.
บ�านแหลม ปhญหาคือ  ราคา
ผลิตภณัฑCชุมชน(กะปn) ตกต่ํา 
  2) ชุมชนโค�งตาบาง อ.ท�ายาง 
ปhญหาคือ ประชาชนทําอาชีพ
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3. ชุมชนโค�งตาบาง อ.ท�า
ยาง 
4. ชุมชนดอนคู� อ.เมือง  
5. ชุมชนบ�านสามเรือน 
อ.หนองหญ�าปล�อง  
6. ชุมชนโป{งสลอด อ.
บ�านลาด 
7. ชุมชนหนองประดู� อ.
เขาย�อย 
8. ชุมชนโป{งเก�งพัฒนา 
อ.ชะอํา 

รับจ�างทั่วไป เนื่องจากไม�มีที่ดินทํา
กิน ไม�มีต�นทุนในการประกอบ
อาชีพ 
  3) ชุมชนโป{งสลอด  อ.บ�านลาด 
ปhญหาคือ ถูกกดราคาขายข�าวจาก
พ�อค�าภายนอก เนื่องจากไม�
สามารถขายในระบบกลุ�มได�เพราะ
ได�เงินช�า (ไม�มีทุนหมุนเวียนใน
กลุ�ม) 
  4) ชุมชนบ�านสามเรือน อ.หนอง
หญ�าปล�อง ปhญหาคือ ราคา
ผลผลติทางการเกษตรตกต่าํ 
  5) ชุมชนหนองขนาน อ.เมือง  
ปhญหาคือ สิ่งปฏิกูลจากมลูสัตวCใน
ชุมชน 
  6) ชุมชนโป{งเก�งพัฒนา อ.ชะอํา 
ปhญหาคือ ราคาผลผลิตตกต่ํา 
(กล�วยน้ําว�า) 
  7) ชุมชนหนองประดู� อ.เขาย�อย  
ความต�องการในการลดรายจ�ายใน
ครัวเรือน  
  8)  ชุมชนบ�านสองพี่น�อง อ.แก�ง
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วัตถุประสงค$ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผลการ
เบิกจ�าย 

ผลการดําเนินงาน องค$ความรู2และ
บทเรียนที่ได2รับ 

ป5ญหาและ
อุปสรรค 

ข2อเสนอแนะ 

กระจาน ความต�องการในการสืบ
สานวัฒนธรรมชุมชนในการเก็บ
ข�อมูลชุมชน การพัฒนาเรื่องผ�าทอ
กระเหรี่ยง และการพัฒนาผักกูด 
    3.2 เกิดกระบวนการทํางาน
แบบบูรณาการกับหน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยกับหน�วยงาน
ภายนอกอย�างเป<นระบบและ
ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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